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(EXTRAORDINÁRIA) 

]. A bcrtura ........ , ..... , ...... , ............. , , , .... , ....... . 

~. l'urcccr referente à seguinte matériu: 
-Projeto de Lei da Câmara n9 60/78 

J. Expediente lido: 
-Lista n9 S/79 ...... , , . , .......... , , . , ....... , .. , , . , . 

4- [1rojr:to uprescntudo: 
-Projeto de Lei do Senado n9 264/79, do Scn. Franco Montoro 

S. C>rdemdodi~: 
-l';~rccc:r da Comiss1lo de Relações Elttcriorcs sobre a Mensagem 

n' JJJ /79. A preciudo cm sessão secrctu ..................... , , ... , , ... . 

b. Designação da ordem do dia da próxima sessão. Encerramento 

7, Discursm proferidos cm sessões anteriores: 
- Sc:n. Dirceu Cardoso, nu 143• Sessão, cm 31 de agmto , , .. , , .... , .. 
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-Scn. Almir Pinto, nu 145• Sessão, cm 4 de setembro ... ,, ..... ,, ... , 
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148• SESSÃO, EM 6 DE SETEMBRO DE 1979 

1 • 1\ hcrtura .. , .. , ..... , , .. , . , .... , , , , , , . , , , , ... , , .. , , ... , . , ... 

2. ()freios do 1~-Secretllrio da Cümuru dos Deputudos, cncaminhun· 
do ilrc:vis.ào do Senudo uutógrufos dos seguinteli projetas: 

-11 rojr:tod~ Lei duC.imuru n~60j79 , .. , . , ....... , .. , ...... , , , , , , 
-Projeto de Lei duCümaru nV61/79 . , .... , , , .. , , , , . , , ..... , , . , , . 
-r»rojc:10 de Lei dnCümarn nY62j79 . , .. , . , , .. , , , ... , , ..... , , . , .. 
-Suhstitutivo du Cü.muru dos Deputados uo Jlrojcto de Lei do Se· 

nac.lo 111190/7/i . , , . , .. , ..... , , .... , , . , , , , , . , , , .. , ... , , , . , , . , , . , . , , .. 
-l,rojc:to de Decreto legislativo nQ 1Hj79 .... , , , .. , , , . , , . , , .. , , , . , 
-l,rojc:tu de Decreto Legislativo nY 19/79 , , . , , , , . , . , , ... , , , ... , , , . 
-l,rojc:tn de Decreto Legislativo n~ 20f79 , , . , , , , . , , , , .. , , , , ... , ... 

J.. rureccr referente i1 ~ocguinte mutériu: 
-l•rojc:to de Lei da C<imuru n~ 145/78 

.;., Cnnluni~.:uçào du Prcsidi:nciu: 
-l•rut:u J'lllnl o r~·redrnen\o de 

muru n'6!f71J 

erncnc.lus uo Projeto de lei du C1i· 

!'-, R~q ucri rnenlo uprc~entudo: 
-N~3:!5j79, dn Sen. Lourivul Uurtistn 
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6. Di~cursm do c;,;pcdicntc: 
- Scn. Jarhus Passarinho .............. . 
- Sc:r1. Roherto Suturnino ........ , .. , , .. , ... . 

7. Comunicuções: 
-De senadores que ~c ausen!Uriio do pais 

H. Ordem do dia: 
-Requerimento nq 303/79, do Sc:n. Orc.~tcs Quércia. Aprovndo ... 
-Requerimento n9 304/79, do Sen. Lourival Baptista. Aprovndo . , , .. 
-Requerimento n~ 305/79, do Sen. Lourival Bnptista. Aprovado. A 

Ciimura do~ Depuludos . , ........ , ............... , .. , . , ... , , , , .. , .. . 
-Redução linul do Projeto de Lei do Senado n9 136/76, do Sen. 

Lourival Baptista. Aprovada, Ã Cümara dos Deputados.,.,, ..... ,,.,,. 
- Rc:d<~çilo !inul do Projeto de Resolução n9 4/79, do Sen, Murilo 

Buda ró. Aprovada. À promulgação ... , , .. , , . , .... , ..... , , , .. , ... , , ... 
-Projeto de Lei do Senado n9 58/79, do Sen. Nelson Curnciro, 

Aprovado, cm segundo turno, Á Câmara dos Deputados ..... , , , .. , ..... , 
-Projeto de Lei do Senado n9 17/77, do Scn. Franco Montoro. 

Aprovado, cm segundo turno. A Cümnra dos Deputados , .... , , , , , ... , ... 
9. Discursos após u ordem do diu: 
- Sen. Marcos Freire {discurso entregue à revisão do orador) , , ... , .. . 
- Scn. Evundro Carreira (discurso entregue à revisão do orador) . , , .. . 
- Sen. Itamar Franco .... , .. , .... , , .... , .. , . , .. , , ... , ... . 
- Sc:n, Mauro Benc:vidc:s ..................... , . , . , .. , .... , ... , . , 
- Sc:n. Raimundo Parente . , , ........ , .. , .... , , , . , , .. , , , . , , ... , , , 
- Sen. Lourivul Baptista , . , , ............ , ......... , .... , . , .. , , . , 

I O. Encerramento .... , ... , ............ , , ... , , . , , ........ , ... , .. 

149• SESSÃO, EM 6 DE SETEMBRO DE 1979 
(EXTRAORDINÁRIA) 

I. Abertura .................................................. . 
~. Ordem do dia: 
-Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre u Mensagem 

nv 13:!:/79. Apreciado cm sc~sào secreta .. , , . , .... , ..... , , , , . , , , .. , ..... 

3. Designação da ordem do dia da próximu sessiio. Encerramento 

4. Discursos proferidos cm sessões ánteriores: 
-Scn. Marcos Freire, nu 146• Sessão, cm 5 de ~etcmbro.,, ...... , .. 
- Scn. Almir Jlinto, nu 146• Ses~ào, em 5 de setembro , ... , , , . , .. , .... 

1541• SESSÃO, EM 10 DE SETEMBRO DE 1979 

t. Abertura, ......................... ,, .. , ...... ,., .......... , 

:!:. Di~cursos do c;,;pcdicntc: 
- Sc:n, louriv11l Bilptist;r , , , , .... , , , , . , , .. , , .. , .... , , , , , . , , , , , , . 
- Scn. ~tauro Bcnevide~ , . , .. , ... , .. , , ... , . , , , ... , , , . , . , . , ..... . 
- Scn. Gahricl Hermes , , .......... , , , ... , , .. , , ...... , , , , . , .. , .. 
- Sc:n. Leite Chaves . , . , .. , .. , , . , . , . , , , .. , , , ...... , . , , , , , ... , .. . 

3. Comunic;rçào: 
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-Do Srn. Saldanha Dcui, que se uuscntará do puls .. , , , , , , , , , , . , . . . 4291 

4. Ordem du dia: 
-Requerimento nv 306/79, do Sen. Lourival Huptistu, Aprovado , .... 
-Requerimento n9 307 j79, do Scn. Orestes Quérciu. Arrovndo , .. , .. , 
-Requerimento nv JOH/79, do Scn. Orestes Quércia. 1\provudo , ..... . 
- Rcgucrimc:nto nv 31:!:j79, do Scn. Henrique de ln Rocque. Aprovudo 
-Requerimento n9 JIJj79, do Scn. Orestes Quérciu. Aprovado , ... 
-Requerimento n9 314j79, do Scn. Lcnoir Vurgus. Aprovudo 

S. Discurso~ ;1pós n ordem díl diu: 
- Sc:n.Jtumur Fruncu ............ , , .. , , , , .. , , , , , . , ... , . , , , . , .. . 
- Scn. Rohcrto Snturnino . , .. , .... , , , .. , , ... , , . , , .... , . 
- Scn. Jes~é Freire .. , ... , , .. , ..... , ... , , . , . , , , , , ..... . 
- Sen. Murcos Frcire(discuuo entregue ir revisi\o d1' orador) , , .. 
- Sen. llenrique Suntillu .......... , , ..... , .. , , , , , .. , . 
- Scn. Raimundo Purcme , , .. , .. , , . 
- Scn. <iustào MUller ................ , . 
-Scn. M;LUro Bc:ncvide~, ..... , .. ,.,. 

7. Di~cur~m rrofcridus cm sc~Mic~ untcriorc~: 
- Scn. Evum.lro Currciru, lliL [.;5• Sc~sào, cm 4 de ~ctemhrn,, 
- Scn. ~llln:os l,.rcirc, 1111 l-I H• Sc:~si\u, cml! llc ~ctcrnhrn .. , , , ..... . 
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151• SESSÀO, EM 11 DE SETEMBRO DE 1979 

1. Abertura •••.•••••.•...•••.•.•......••••.•••....••••..•..... 431H 

2. Parecere• rcfcrcntca àaacsuintca matérias: 
-Projeto de Leida Senado n• 19/79 ...... , . , , ... , .. , . , , , ....... .. 
-ProjctodcLcidaC4maran•86/17 , , .. , ... , , , , , , ..... , , ..... , , . 

3. Projctoaaprcscntados: 
-Projeto de Lei do Scm1do n• 265/79, do Scn. Ncbon Carneiro ... , . , . 
-Projeto de Lei do Senado n• 266/79, do Scn. Orestes Quércia ..•.... , 
-Projeto de Lei do Senado n• 267/79, do Scn. Gaatllo M!lllcr, .... , . , , 

4, Comunicaçllo: 
-Do Scn, Leite Chaves, que ae auacntarâ do pais ...... , . , , .. , . , , , , . 

S. Oficio: 
-Do Prctidcntc da Comisalo de Segurança Nocional 

6, Diacuno• do expediente: 
- Scn, Marco• Freire (discurso entregue à revido do orador) .. , . , , . , . 
-Scn.Jorac Kalumc., ..... ,, .. , •.. , .. , , , ..... , ............... , 
- Scn. Humberto Lucena . , . , ............•... , .............. , .. . 
- Scn, Luiz Viana (resposta A questão de ordem suscitada) . , .. , , , .. , . 

7. Projeto apresentado: 
-Projeto de Lei do Senado n• 268/79, do Sen. Humberto Lucena 

8. Comunicação da Presid!ncia 

9, Ordem do dia: 
-Requerimento nt 315/79, do Scn. Louriva\ Baptista. Aprovado 
-Requerimento n' 316/79, do Sen. OrestesQu~rcia. Aprovado ... , , .. 
-Projeto de Lei da C4mara n• S/76. Discussão encerrada, ficando 

11 votação adiada por falta de quo.rum .... , ..... , .... , ........ , ........ . 
+Projeto de Lei da Câmara n• 25/79. Discussilo sobrcstada, cm 

virtude da falta de quorum para a votaçi'lo do Requerimento n' 
326/79 ........................................................... . 

- Projeto de Lei do Senado n' 272/78, do Sen. Ouo Lehmann. 
Oiacuasllo encerrada, ficando a votaçllo adiada por falta de quorum • , • , ... , . 

-Projeto de Lei do Senado n' 24/79, do Sen. Nelson Carneiro. 
Discuullo encerrada, ficando a votaçll.o adiada por falta de quorum • , • , ... , • 

-Projeto de Lei. do Senado n' 133/79, do Sen. Amaral Furlan. 
Discuasllo encerrada, ficando a votaçllo adiada por falta de quorum .•..•• , .• 

-Projeto de Lei do Senado n' 237/79, do Scn. Murilo Badaró. 
Diacuu!loenccrrada ..•......... , , .•... ,, , ..... , , , ................. . 

10. Discursos após a ordem do dia: 
-Scn.JoKRicha ............ , ... , .... , , ......... , , , , . ,, ...... . 
- Sen. Evandro Carreira (discurso entrcauc à rcvisll.o do orador) , , .. , . 
-Scn. Nelson Carneiro, .•.....•.•..... , ........... , •... , ...... . 
-Scn. Mauro Bcnevides ................... , , .. ,, , ... , .........• 
-Sen.Gastllo MUller . , , .... , , ...... , ... ,, ,, , .................• 

11. Dcaisnaçllo da ordem do dia da próximu scnllo. Encerramento 

12. Discurso proferido cm sessllo anterior: 
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4337 
4337 
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4339 

4340 

- Scn. Marcos Freire, na ISO• Scssilo, cm lO de setembro... . .. .. . . . . . 4340 

151• SESSÀO, EM 11 DE SETEMBRO DE 1979 

1. Abertura ........ ,, ........................................ . 

2. Comunicaçllo: 
-Do Presidente do Grupo Brasileiro da Uni !lo lnterparlamcntar,. , ... 

J, Projetas apresentados: 
-Projeto de Lei do Senado nt 269/79, do Sen. Orestes Qu~rci11., ..... . 
-Projeto de Lei do Senado nt 270/79, do Scn. Nelson Carneiro ...... . 

4. Comunicaç!l.o da Lidcrunçu du ARENA: 
-De sub5tituiç!l.o de membros cm comiss~o mista 

S. Requerimento uprct 
- N• 327 f79, do Scn 

1o: 
'8 Qu~rciu . , , ........ , ........ , .... . 

6. Comunicuçllo .... Presidência: 
-Recebimento aoOilcio n9 S·23f79 ............................. , 

1 , Discursos do c11.pcdicntc: 
Lourival Dapti~ta , , , , , , ..... , ... , .. 

4403 

4403 

4403 
440) 

4404 

4404 

4404 

4404 

xi 

- Scn. Evundro Carreira (diMiur~o entregue A revisão do orador) . . . . . 4405 
- Scn. Jaison Barreto .. , .. , , , , , , . , . , , , , ... , , , ..... , ... , . . . . . . . 4405 

H. Comunicação da Prcsidéncia .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . 4406 

9. Ordem do dia: 
-Projeto de Lei da Climura n' 5/76. Votação udiada, nos tcnnm 

do Requerimento n' 328f18 , . , . , , . , , ......... , ..... , ............ · .. · . 
- Projeto de Lei do Senado n' 212/18. do Scn. Otto Lchmann. 

Aprovado .... ,, ... ,,,, ... ,, •... , ... ,.,, .. ,, .. ,, ..... ,,, .. , .... ,,., 
-Projeto de Lei do Senado n' 24{79, do Scn. Nelson Carneiro. 

Aprovado. À comissão de rcdaçll.o . , , .. , , , , , , , , ... , .................. . 
-Projeto de Lei do Senado nt 133/79, do. Sen. Amaral Furlan. 

Aprovudo . , , ...... , . , .. , , , , , . , , ... , , , , . , . , ....... , •. , .... , . , ... , . , 
-Projeto de Lei da C4mara n• 2S/19. Discussilo adiada, nos ter· 

mos do Requerimento n• 326/79 ... , , . , , , . , , . , .... , .... , .. , . , , ..... , . , 
-Projeto de Rcsoluçilo n• 41/19, do Scn. Orestes Qu~rcia, Discussilo 

encerrada, ficando a votaçao adiada por faha de quoi'Ltm ...••........•.... 
-Projeto de Lei do Senado n' 214/79, da Comissão Dirctora. Dis· 

cussilo encerrada, ficando 11 votaçllo adiada por falta de quorum . , , •...... 

1 O. Discursos após a ordem do dia: 
- Sen. Leite Chaves (discurso entregue A rcvisll.o do orador) , ........ . 
-Scn. Evclllsio Vieira,, ...... ,,,.,.,,.,, .. , ........ ,, ......... . 
- Sen. José Lins (discurso entregue à rcvisAo do orador) .... , •....... 
- Scn, Raimundo Parente ... , , , .. , , , . , , , ... , ................... . 
-Scn. Nelson Carneiro •. ,, ..... , .. , .... ,, ... ,, ................ . 
-Scn. HcnriqucSantillo ......... , .. , , ......................... . 
- Scn. Dirceu Cardoso (discurso entregue à revisllo do orador) ....... . 

11. Designação da ordem do dia da próxima sessão. Encerramento 

153• SESSÃO, EM 12 DE SETEMBRO DE 1979 
(EXTRAORDINÁRIA) 

I. Abertura ............................... . 

2. Mensagens do Presidente da República: 
-Restituindo autógrafos de projetes de lei sancionados ............ . 
-De agradecimento de comunicação , , .. , ....................... . 

3. Comunicação da Presidência: 
-Recebimento das Mensagens n•s 134 a 176, de 1979 .... , .......... . 

4. Projeto apresentado: 
-Projeto de Lei do Senado n' 271/79, do Scn. Ldzaro Barbozn 

S. Ordem do dia: 
-Parecer da Comiss!l.o de Relações Exteriores sobre a Mensagem 

n•\24/79. Apreciado cm scssllo secreta .. , .......... , ................. . 

6, Discurso após a ordem do dia: 
- Sen. Nelson Carneiro .... , , . , , , , ... , , .. , .. , , ................. . 

7, Dcsignaçilo da ordem do diu du próKima scssilo. Encerramento 

8. Discurso proferido cm sessão anterior: 

4406 

4407 

440H 

440H 

440K 

44UH 

4412 

4412 
4412 
4413 
4413 
4414 
4414 
4415 

4415 

4415 

4415 
4415 

4415 

4416 

4417 

4417 

4417 

-Sen. Marcos Freire, na ISI•Scssào,cm li de setembro,,,, ...... ,,. 441K 

154• SESSÃO, EM 13 DE SETEMBRO DE 1979 

I. Abertura .. , , , .. , ..... , .. , , , , , , , .. , , .. , , . , , . , . , , . , , .. , . , ... , 

2, Ollcios do I•·Secrctdrio da Câmara dos Deputados, encaminhando 
A revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetes: 

-Projeto de Lei da Câmura n' 63/79 .. . .. • .. . .. . . .. .. . .. .. . .. . .. . 4427 
-Projeto de Decreto Lcgislativon' 21/79 ...... , . , ..... , . , .. , , . , , . 442H 
-Projeto de Decreto Lcgislativon•22/79 ..... , , , .. , . , . , . , , ... , . , . 4429 
- ProjetodcDecrr.to Lcgíslativon'23f79 . , , , , , , . , , ... ,, .. , , . , . , . . 4435 

3. Pareceres referentes às ticguintcs m11tl:rias: 
- ProjctodcLcidaCâmaran'60/79 , , ... ,, , . , . , , , , .. ,, . , , . , , , 4436 
- ProjetodcLcidaCâmaran•SI/79 ............... , ... . ... .. . .. . 4437 
-Projeto de Lei da Cãmaru n' 37/78 .. .. . .. . . . .. . .. .. .. . .. . .. . .. . 4437 
- Projeto de Lei do Senado n' 209f79 ,. ............. , , .. , .. , .. .. . 4431} 
-Projeto de LeidoScnadon,23if79,,,,., .. ,,, ..... ,, .. ,.. 4439 
-Oncion'S-16/79 .. , ,, , ,, , , ................ , . . . . . .. . .. . 4439 

4. Requerimentos apresentados: 
- N9s 329 c 330/79, do Scn. Lourivul Baptista , . , .. , . . 4440 



xii 

- N9 JJ 1/79, do Sen, Orestes Quérciu ..... , , , ..... , . . . . . . . . . . . . . . . 4440 
- N9 332/79, do Sen. Nelson Carneiro .. ,. , .. . . .. .. . . .. .. .. .. . .. .. 4440 

5. Projetas apresentados: 
-Projeto de Lei do Senado nv 272/79, do Sen. Orestes Quérciu . , . . 4440 
- Projeto de Lei do Senado n9 273/79, do Sen. Nelson Curneiro , .. , , , . 4441 

6, Discursos do el!.pediente: 
-Sen.Gastào MUller ,, .... , , ., , . , , , , , ,, . ,, • ,, • , , . , .......... , . 4441 
-Sen.OiiceuCardoso ,, .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4442 
- Sen. Marcos Freirc(discursoentregue à revisão do orador) ... , , . . . . 4442 
-Sen.AioysioChavcs .......... , .. , . , , , ... , , ,, .... , , , , . ,, , ... , , 4442 

7. Projeto apresentado: 
-Projeto de Resolução n9 57 j19, do Sen.llamar Fr~nco , , • , • , . , , , .. , 

8. Ordem do dia: 
- Os itens I e 2 da pauta ficam submetidos ao plenário após os 

demo is ....... ,, .... ,, ..... , .. ,,.,,,,,,,, .. ,,, .•..•................ 

9. Ordem do dia (continuação}: 
-Requerimento n9 317/79, do Scn. Henrique de La Rocque. Apro· 

vudo , ,, . , .. ,, , . , , ... , ,, .. , .. , ,, , , , , ,, , , .. ,, , , , .. , ,, , ., . , ... , .... , 
- Requ'crimento n• 322/79, do Scn. Lourival Baptista. Aprovado , . , , , 
-Projeto J~ !.ci do Senado nt 214/79, da Comissão Dirctoru. Apro· 

vado . , ,, .... , . , . , .. , ....... , . , , .... ,, , ..... , ..... ,, . ,, .......... , 
-Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 86/77. 

Aprovado,.,, ... ,,, ..... ,, ........ , .. ,,,.,,,.,,,,,,,, ............ . 
-Projeto de Lei da Câmara n9 80/77. Rejeitado. Ao arquivo ........ . 
-Projeto de Lei da Câmara n• 89/78. Rejcitado.Ao arquivo . , ... , . , . 
-Projeto de Resolução n9 47/79, Discussão adiada, nos termos do 

Requerimento n9334/79 •. , .. ,,,, ..•.. , , ..... ,, ... , , .... , .... , ...... . 
-Projeto de Lei do Senado n9 1/78, do Sen. Ouo Lchmunn. A pro· 

vado, nos termos do substitutivo da Comissão de Constituição c Justiça. 
A comissão deredação .......... , , . , , .. , . , , .. , , ..... ,,, ............ , 

-Projeto de Resolução n9 41/79, do Sen. Orestes Quércia. Votação 
adiada por falta de quorum . , , ..... , . , ... , , , .. , , ..................... . 

10. Comunicaçilo da Presidência: 
-De adiamento da votação da matéria constante do item 2 da 

ordem do dia , .. , , , , ........... , , , ,, , , ..... ,, , ......... , . , , .... , , , . 

11. Comunicaçilo da Presidência .... , , . , , .... , .................. , 

12. Discursos após a ordem do dia: 
- Sen, Evelásio Vieira , , , • , •.... , .. , , , , , , .......• , , ............ . 
-Sen. DinarteMuriz,.,, .... , ...... , ,, , ,, ...... ,,, ............ . 
-Sen. Humberto Lucena , .. , , .. ,, . , .•.. ,, ............... ,, .... . 
- Sen. Nelson Carneiro ..... , , . , , , . , . , , , , , . , ......... , ......... . 
-Scn. Lourival Baptista,,,, ...... , ... , ............•............ 
-Scn.Jaison Barreto . ,, .. , .... , , .. , , , , , .. ,, , .. , , , ........ , , .. , 

13. Encerramento.,,.,,,.,, .... , ..... , .. , .. , ........ , ......... . 

155• SESSÃO, EM 13 DE SETEMBRO DE 1979 
(EXTRAORDINÁRIA) 

I. Abertura ....................................... ,,,,,,,,,, .. 

2. Mensagem do Presidente da República: 
- De agradecimento de comunicaçilo , , ... , .. , , .................. . 
3. Ordem do dia: 
- Projeto de Lei da Câmara n9 145/78, Aprovud9 com emenda. À 

comissão de redução , . , , . , , , , ... , , . , , , . , • , • , , , . , .•..•. , •............ 
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4445 

4445 
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4447 
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4447 
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4454 
4455 

445H 

4458 

4459 

4459 

- Projeto de Lei du C!imuru n~ 37/79. Aprovado, A sunçUo , , , 

4. Discursos após a ordem do dia: 
- Sen, Dirceu Cardoso ....... , . , ..... , .... , ................. , .. 
- Sen. Nelson Curnciro ........•...... , , , ... , , , . , . , . , .. , ....... . 

5. Designação da ordem do dia da próxima sessão. Enccrrumento 

6. Discursos proferidos cm sessões unteriorc~: 
- Sen. Leite Chaves, nu 152• Sessão, cm 12 de setembro , , .......... , , 
- Scn. Dirceu Cardoso, na 153• Sessão, cm 12 de setembro ... , , , ... , . 

156• SESSÃO, EM 14 DE SETEMBRO DE 1979 

I. Abertura . , , ... , ..... , . , , . , • , , , , ... , , ...................... . 

2. Oficias do !'·Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando 
à revisão do Scnudo autógrafos dos seguintes projetas: 

-Projeto de Lei da Câmara n' 64/79 ..... , .. , .. , .... , , ......... , . 
-Substitutivo da Câmara dos Deputudos ao Projeto de Lei do Se· 

nado n•I05f74.,,,, .... ,.,., .. ,,,,,, ..... ,,,, .. ,,, ................ . 

3, Pareceres referentes às seguintes matérias: 
-Projeto de Resolução n' 1/79 ....... , .... , . , , ................. . 
-Projeto de Rcsoluçiion9J7j79 ....... , .. , ...... , .. , . , . , ... , . , .. 
-Projeto de Decreto Legislativo nYI6/79 , , ...... , , , .. , .. , ... , , , , . 
-Projeto de Lei da Câmara n'43/7S , ... , , , ... , , . , ...... , .... , , .. 
-Projeto de LcidoScnadon'l07f79 .. , , ............. , , ......... , 
-Projeto de Decreto Legislativo nY 27/78 , .. , .. , , , ...... , , ...... .. 

4. Comunicação da Presidência 

5. Projeto apresentado: 
-Projeto de Lei do Senndo n'274j79, do Scn. Nelson Carneiro .. , .... 

6, Requerimento apresentado: 
- N9 335/79, do Scn. Orestes Quércia ..... , .... , , ................ , 

7. Comunicação: 
-Do Scn. Paulo Brossard, que se ausentará do pais , .. , , . , , , .. , , .. , . 

' 8, Discursos do expediente: 
- Scn. Henrique de La Rocque . , . , . , , .. , , , ... , , .. , ... , .. , ...... . 
- Scn• Eunice Michilcs .. , , .. , ....... , . , . , .. , , ..... , .. , , , .... , .. 
-Scn.AdcrbaiJurema,. ,, ... ,, . ,, . , . , . , , ,, .. , , ·.,., .. ,.,., .... . 
-Sen. HcnriqueSantillo., .. , , ,, , .. , ... , . ,, , , ........... , . , . , , , , 
- Scn. Dinarte Mariz., .. ,., .. ,,., ... , .. ,, .... ,,,,, ............ . 

9, Ordem do dia: 
-Redução final do Projeto de lei do Senado n' 19/79, do Scn, 

Humberto Lucenu. Aprovada. À Cànum dos Deputados,.,., .. ,,., .. ,. 

10. Discursos após a ordem do dia: 
-Sen, Paulo Brossard .. , .... , ,, . , , . ,, .. , , , .. , ............ , , , , , , 
- Scn. Jarbas Passarinho (discurso entregue à revisilo do orador) , , .. , . 
- Sen. Dirceu Cardoso , , ...... , , . , , , , , .. , , ... , , , ............... . 
- Sen. Lourivul Baptista .... , .. , , , . , . , , , .. , , , ... , , . , , . , ... , , , , . , 
-Scn.Gastào MUller ,, . , , , ,, ... ,, . , , , , , , . , , , , , . , , . , , ........ , . 
- Sen.ltamur Franco . , . , ... , , , . , , • , , . , , , ... , ...... , , , . , , , .. , . , 

11. Designação da ordem do diu du próxima sessão, Encerram em o 

12, Discurso proferido cm sessão anterior: 
- Scn. Marcos Freire, nu 154• Scssiio, cm 13 de setembro,.,, ... , , . , , , 

-lndice Onomásllco • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção 11 

ANO XXXIX- N• 104 TERÇA-FEIRA, 4 DE SETEMBRO DE 1979 BRAS( LIA- DF 

CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ I•, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presiden

te do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• SS, DE 1979 

Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.683, de 29 de maio de 1979, que "Dispõe sobre o recebimento de contri
buições previdenciárias em atraso, com dispensa total ou parcial de multa". 

A ri. I• Fica aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.683, de 29 de maio de 1979, que "dispõe sobre o recebimento de 
contribuições previdenciárias em atraso, com dispensa total ou parcial de multa". 

A ri. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 3 de setembro de 1979. -Senador Lui= Viana, Presidente. 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1 - ATA DA 144• SESSÃO, EM 3 DE SETEMBRO DE 1979 

1.1- ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE 
J.l.l- Partceres 
Rt/trtnlts à.t Jtguintts matirias: 
- Projeto de Lei do Senado n• 237/19, que altera a rcdaçlo do art. 9t 

da Lei n• 6.082, de lO de julho de 1974, c dll outras providências. 
-Projeto de Resolução n•4/79, que altera a redaçlo do art. 164, pa

rágraFo I• c 2•, inciso 11, do Resimento Interno do Senado Federal. (Re
~ação final.) 

- Projeto de Lei do Senado n• 58/79, que introduz alteração no 
Decreto-lei n• 221, de 28 de Fevereiro de 1967, que dispõe: sobre a protcçlo 
, estímulos à pesca. (Rcdaçlo do vencido para o scsundo turno rcsimen
tal.) 

- Projeto de Lei da Câmara n• 37/19 (n• 5.742-8/78, na Casa de ori
t;cm), que autoriza o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas
DNOCS, autarquia vinculada ao Minist~rio do Interior, a doar o imóvel 
que menciona, situado no Municfpio de Sobral, Estado do Cenrta. 

-Projeto de Lei da Ciimaru n• 11/78 (n' 1.396-B/75, nu Casa de ori
pc:rn}, que assegura à mulher que tenha filho menor, vivendo cm sua com· 
p<~nhiu, o direito u opçào por jornada reduzida de trabalho. 

1.2.2 - lllscu""' do E•pcdlrnlc 
SENADOR LVIZ CAVALCANTE- Comentários reFerentes à pcr

laraçàn exccutndn pela P~TROBRi.S nu bacia do rio Puranú. 

St'.VADOR G,r HREL 1/ERMF.S- Melhor nproveitamento dn rede 
h1drovit1ri11 do nosso Pais, 

1.2.3 - Leitura de projeto 

- Projeto de Lei do Senado no 262/79, .:!c autoria do Sr. Senador 
Humberto Lucena, que cstabclccc condições para a transFerência do con
trole do capital de empresas nacionais para pessoasjuddicns estrangeiras. 

1.%.4- Apredaçio de requerlmcato 

- N• 320/79, lido no Expediente da scssllo anterior. Apro•adq. 

1.2.5 - Requeriaoeato 

- Nt 321/79, de autoria do Sr. Senador Jarbas Passarinho, solicitan
do a prorrosaçlo do pnuo da Comissão Parlamentar de Inqumto criada 
pela Resolução n• 3/79, que apura a devastação da floresta amazónica c 
suas implicações. Apro•ado. 

1.3 -ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei do Senado n• 91/79, de autoria do Sr. Senador 
Humberto Lucena, que isenta o saltaria miníma de descontos parn a Previ .. 
dcnciu Social, c dll outras providências. (Apreciação preliminar da consti
tucionalidade.) Votoçio adiada por Falta de quorum, após usarem da pala
vra os Srs. Humberto Lucena, Almir Pinto c Mauro Bcncvidcs, 

-Projeto de Lei do Senado n• 96/79, de autoria do Sr. Senador Nel
son Carneiro, que modifica a rcdaçilo do nrt. 2' da Lei n' 4.266, de 3 de 
outubro de 1963, que instituiu o salllrio-Famllia do trabalhador. (Apre
ciação preliminar da constitucionalidade.) Votaçilo adloda por Falta de 
quonm1. 

-Projeto de Lei Senado n• 112f79, de autoria do Sr. Senador Cunha 
Limu, que consideru ni\o tributáveis paru c:rcito do Imposto de Renda, os 



proventos c pensões nas condições que indica, (AprcciaçUo prcliminur da 
constitucionalidade.) Votatilo udladu por fulta de quorum. 

-Redução final do Projcto·dc Lei do Senado n• 247/77, de autoria 
do Sr, Scm1dor ltumur Franco, que dispõe sobre a uplicação dos recursos 
do Fundo de Participação dos Municípios, c dá outras providêncií.!s. 
Aprovada. À Câmara dos Deputados, 

- Redução final do Projeto de Resolução n' 49/79, que aprova a< 
contas do Governo do Distrito Federal relativas ao exercício de 1977. 
Apro.ada. À promulgação. 

- Redução final do Projeto de Resolução n' 50j79, que suspende a 
execução do art. l•da Lei n' 10.421,dc 3 dc.dezcmbrodc 1971,doEstado 
de São Paulo. Aprovada. À promulgação. 

- Projeto de Lei do Senado n' 19/79, de autoria do Sr. Senador 
Humberto Lucena, que fixa novos limites de idade paru inscrição em con· 
curso público ou prova de sclcçil.o cm entidades da Administraçilo ln di re
ta, c dá outras providências. Aprovado, cm segundo turno. À Comissão de 
Redução. 

- Projeto de Lei do Senado n' 157/79, de autoria do Sr. Senador 
Franco Montara, que dispõe sobre amparo ao trabalhar dcsempregudo, 
garantindo-lhe o direito ao auxílio-doença e à aposentadoria por invali
dez. (Apreciação preliminar da constitucionalidade e juridicidade.) Dis
cussüo sobrestada, cm virtude da falta de quorum para votação do Reque
rimento n9 319/19, de adiamento de sua discussão, 

1.4 - DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENA DOR HENRIQUE SANTILLO- O reordenamento cconõmi· 
co da Nação c a implantação de processo cfetivo de controle das empresas 

L __ _ 

estal<lis pelu sociedade orgunízadu, como condicionantes pura o pleno cs· 
t:lbclccimento do Estado democrático. 

SENADOR PASSOS PORTO - Proposta de emenda it Consti· 
tuiçilo por S. l!x• enc:uninhuda ;) Mesa, alterando o art. 5"' da Constituiçilo 
Fedem I. 

SENADOR MAURO BENEV/DES- "Declaração de Fortaleza", 
como conclusilo do recente encontro de políticos c industriais do Nordes
te, com u linalidadc de debaterem a problemática do crescir,\ento sócio
cconômico daquela regiilo. 

SENADOR DIRCEU CARDOSO- Medidas adotudas por autort· 
dades do Governo do Estado do Espírito Santo, com vistas à economia de 
combustível nuqucle Estudo, 

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA.PRÚXIMA SES· 
SÃO. ENCERRAMENTO 

2 - DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSOES ANTERIO· 
RES 

- Do Sr. Leile ChaYes, prorerido na sessão de 30-8-79. 
- Do Sr. José Llns, prorerido na sessão de 31-8-79. 
- Do Sr. Leite Chaves, prorcrldo na "'''"o de 3 1·8-79. 

3 - MESA DIRETORA 

4- LIDERES E VICE·LlDERES DE PARTIDOS 

5 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES 

ATA DA 144• SESSÃO, EM 3 DE SETEMBRO DE 1979 
1' Sessão Legislativa Ordinária, da 9• Legislatura 

PRESJDE:NCIA DOS SRS. LUIZ VIANA, GABRIEL HERMES E JORGE KALUME 

ÃS 14 HORAS E JO MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Adalberto Sena- Jorge Kalumc- Raimundo Parente -Aioysio Cha· 
ves - Gabriel Hermes- Jarbas Passarinho- José Surney- Alberto Silva 
-Bernardino Viana- Almir Pinto- Mauro Benevides- Cunha Lima
Humberto Lucena - Marcos Freire- Luiz Cavalcante- Passos Pôrto -
Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- Luiz Viana- Dirceu Cardoso
Roberto Saturnino- Itamar Franco- Benedito Ferreira- Henrique San
tillo- G<lstão MUller- Mendes C anule- Saldanha Derzi- Affonso.Çu
murgo - Leite Chaves - Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- A lista de presença acus:t o 
comrmrecimento de JO Srs, Senadores. Havendo número regimental, declaro 
liberta <I sessão, 

O Sr. IV-Secretário procedcrú à leitura do Expediente. 
E lido o Je;:m'flte 

EXPEDIENTE 
PARECERES 

PARECERES N•s 496, 497 E 498, DE 1979 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 237, de 1979, que ••alreru u 
redaçiio do artigo !J9 da Lei n• 6.082, de 10 de julho de 1974, e dú ou
eras prol'ldênclas". 

PARECER N• 496, DE 1979 
lla Coml.,uo de Constltulçõo e Justiça 

Relator: Scn11dor Frunco Montoro 

O Projeto sob c:wme, de autoriu do ilustre Scnudor Murilo Budaró, objc
tiva mh:quar a situuç;io dos inativos dos Tribunuis Regionais Elcitoruis it dos 
irwtivos Uo Trihunul Surcrior Eleitoral. 

De fato, o art. 911 du Lei n1' 6.0H~. de 10dcjulho de 1974, que regula a ~i
lllill,'i"lo dos i nativos dos Trihunais Regionais Elcitor:1is, mlotou soluciio divcr
'a da prcvi~lll rw art. 71' da Lei n1' 6.0.1.1, de .10 de abril de 1974, ljlH! regula a 

mcsnw matêriu cm relação aos i nativos do Tribunnl Superior Elcitoríll, esta 
cm conformidade com o novo sistema de rcclassificução de cargos, na form<t 
adot:tda, por igual, pelos demais órgüos do Poder Judiciário c Lcgisllltivo. 

Assim, o Projeto dá ao artigo 9Y da lei nv 6.082/74, u mesma redução do 
art. 7• da Lei n' 6.033/74. 

N:1 Justilicuçiio, destuca o Autor que "tratando-se de funcion:'trios de: um 
mesmo Poder, parece r<~zoúvcl que a normu legal reguladora do ussunto sc:jot 
idêntica", e, cm apoio ao seu entendimento, cita a Instrução Normativa 
n' 107, de 26 de julho de 1979, do DASP, que visa n "uniformizar crití:rios c pro
cedimentos relativos à matéria, em harmonia com as decisões prolatadas pelo 
Tribunal de Contas da União.", isto é, clispondo sobre u uplicuçiio do urt, 1~4 
du lei n"' I. 711, de 28 de outubro de 1952- Estatuto dos Funcionários Públi
cos Civis da União -,just:lmenrc no que dil respeito à tixaç~10 de vencimen
tos c, por extensão, aos proventos da aposentadoriu, tudo conforme- s:llicn
tu, udi:mtc o Autor - "dc hú muito vem sendo aplicudo pelo Tribunal de 
Contus da União, c pelos Tribunais Superiores", 

Di:mtc do exposto e como incxistem óbices quunto ao uspccto jurídico· 
constitucion:1l, nosso Purccer ê pelu uprovuçào do Projeto, 

SuJa das Comissões, 29 de agosto de 1979.- Henrique de Lu Rocque, 
Presidente- Frunco Montoro, Relutar - Nelson Carneiro- Murllo Budurõ 
- Dernurdlno Vluna - Aloysio Chal'es - Almlr Pinto- Raimundo Parenrc 
- Moucyr Dalla. 

PARECER N• 497, DE 1979 
Du Comlssõo do Serviço l'úblleo Civil 

Rclaaor: Senador Henrique de Lu Rocquc 

De uutoria do ilustre Senador Murilo Baduró, vem cm exame deste ôr
gito técnico Projeto Uc Lei, que "altera o urtigo 'JY da Lei nv (dlH2, Uc 1974, c 
Uú outras pwvidCncias". 

Ao justificar o proposiçilo, o seu ilustre Autor, esclarece que a Lei 
n9 6.033, de 1974, regulou u situuçào criada com a reclassilicuçào Uos cmgos, na 
formu udotm.Ja pelos demuis órgi'los do Poder JuUiciMio e Legislativo, en
quanto a Lei n1• (dliC!, de 1974. un rc~ular a mesma nmtl:ri:t cm rcl<ti;:·HI :1n~ 
inativm do.-. Trihunai~ Rcgionub Ucilllfili~. adtltnu .~oluçiiu dilcrl.'lltc 



Se lembro tlc IIJ71J 

--------------·-·· -·-·· 
O Ui~po~Jtivo lt:gal, l!llt: ~t: I.JUCT mmhlicar, rl!lt:rc- .... e am .lp•l~cntado:. c a 

,1ltcraçiLo pf!lpust<~ po~sihilitar:'i a rcvi~>ào dos provcntus com ha:-.1.: 011~ valnrc~ 
dn~ vt:nL"llllclllo~. fJ>.;Jdo:-. fll) Plano de Retribuiçào pari.L o~ c;Hgo~ corrc,pon· 
dente~ :a1ucle:-. 1.:111 (jlle ~>c tenham aposentado. 

Con~h.J~.:r<~ndo que n projctu objctiva dar igualdade de tr:1tumcnto a ~t:r· 
vidon.::-. do Poder Jut.liciúrio, sejum eles do Tribunal Superior Eleitoral ou dos 
Tribunais Regionuis Eleitorais, nada vemos no âmbito d~:sta Comiss~o. que o 
possa invalidar, razfio por yuc somos pclu sua aprovaçii.o, 

Sala d:1s Comissões, 31 de agosto de 1979.- Humbt:rro Lucena, Presi· 
dente - Henrique de La Rocque, Relator - Bernardino Vlanu - Raimundo 
Pnrcnre. 

PARECER N• 498, OE 1979 
Da Comissão de Flnancus 

Relator: Senador Tancredo Neves 

De inic'iativa do nobre Senador Murilo Badtiró, vem ao cxam~: da Co· 
missão de Finí.lnças Projeto de Lei do Senad~ yuc altera a redução do artigo 
•Jt' du Lei n" 6.0H2, de lO de julho de IY74, c dá outras providi:ncius. 

t\o ju!:.tilicur a rnodilicuçüo do texto legal, destaca o autor: 

.. ,, Lei nY 6.033, de 30 de abril de 1974, n:gulou a ~itu:u;~o dth 

in:Hivos Uo Tribunul Superior Eleitoral, cm face du nova situ:tç;lo 
criada com a rcclussiticaçào dos cnrgos, na form<~ wmbi:m i.l.dutaUa 
pc:IDs demais órgãos· do Poder Judiciúrio e Legislativo. 

A Lei nY 6.0R2, de lO de julho de 1974, ao regular :1 mesma ma· 
léria em relação aos inativos dos Tribunais Rc~ionais Eleitorais, 
adotou solução diversa, 

Orí.l, tratando-se de funcionários de um mesmo Poder, parece 
rawúvcl que í.l norma lcg:li reguladora do assunto seja idCnuca. 

Por outro lado, a Instrução NormatiVti nY 107, de 26 de julho de 
1979, do DASP- cujo teor anexamos ii pn:scnte, foi expedida por 
seu Diretor-Geral, tendo em vista "uniformizar crit~rios c procedi· 
mcntos relativos à matéria, em harmonia com as decisões prolata· 
d<ts pelo Tribuní.il de Contas dí.l União", consoante consigna. 

Trata-se da aplicação do previsto no art. 11!4 da. Lei n~ 1.711, de 
2H de outubro de 1952, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcio
noírios Públicos Civis da União. 

O entendimento a respeito, de há muito vêm sendo aplicado 
pelo Tribunal de Contas da União, c pelos Tribunais Superiores. 

Cuida o referido artigo dos Estatutos dos proventos dos funcio· 
n!trios, que são fixudos diferentemente, nos casos que menciona, c a 
Instrução Normativa em tela c"plicita adequada c convenicntemcn· 
te. 

O projeto cinge-se a estender :1 aplicnçào dessa lnstruçfia· Nor
mativa aos runcionârios dos Tribunais·Regionais Eleitorais, Brasil 
tidentro, inclusive aos inativados, por ser de justiça.•• 

Objctiva o projeto dar igualdade de ~ratamento a runcionários do, Poder 
Judiciário, sejam eles do Tribunal Superior Eleitoral ou dos Tribunais Regia· 
ní.lis Eleitorais. 

Realmente as Leis n•s 6.033 c 6.082, ambas de 1974, deram soluções di· 
versas a situações runcionais idênticas, cabendo ao Congresso' Nacional a 
harmonização dos textos legais. 

O í.lrtigo modificado rcrere-sc n aposentadoria, e a alteração possibilitu 
aos i nativos a revisão de proventos com base nos valores dos vencimentos fi. 
xados no Plano de Retribuição para os cargos correspondentes àqueles que se 
tenham uposentado, 

Sob o aspecto linanceiro, nudu temos a opor ao projeto or:1 em exame, 
Ante í.IS razões upresemadas, opiní.lmos pela sua aprovação. 
Sala das Comissões, 30 de í.lgosto de 1979.- Saldanha Dcn:l, Presidente 

eventual - Tancredo Ne~C), Relator- Alfonso Camar~:o- José Llns- Ju
tuhy Magalbiics - Amurai Peixoto - Mendes Cunale - Lamento Júnior. 

PARECER N• 499, DE 1979 
Da Comlssõo de Redaçuo 

Redaçuo final do Projeto de R .. oluçuo n' 4, do 1979. 

Relator: Senudor Dirceu Curdoso 
1\ Cumissilo apresenta u rednçUo final do Projeto de Resolução nY 4, de 

1979, que :.llteru a redução do art. 164, [lnrúgrafos I~" c 21', inciso 11, do RcJ!i· 
rncnto Interno do Scmulo Federal. 

Sala t.la~ Comil>~ôes, 3 t.le setembro de IIJ79.- r\dulberto Sena, Presiden
te - Dirceu Cardoso, Relator - :\'tendes Cunuk 

:\1'-:!::XO t\U PARI.:CI:R .-..;v .j!J•I, DE !fJ71J 

Hcdaç:lo finul do Projeto de Rt!loluç:io nY 4, de 1979. 

I: aço 'iabcr que o Senado Federal aprovou, e cu, , Presidente, 
nm termo~> do Mt. 52, inciso 30 do Rc.gimcnto Interno, promulgo a ~cguintc 

RESOLUÇ,\0 N'' , DE 1979 

Altera u rcdatiio do nrt. 164, parágrafos )9 c 29, Inciso II, do Rc
~:imento Interno do Senado Federal. 

O Sem1do Federal resolve: 

Art. I Y Os pí.irãgrufos 19 e .:!9 do inciso li do art. 164 do Regimento ln ter· 
no do Scn:1do Federal passam u vigorar com a seguinte redução: 

"Art, 164 .. , . , . , , , , ..... , . , . , . , . , , , ...... , ........... . 
11- ......................•......................... 
~ IY Durante <I diligência ou a con!iulta. não se interromperá. 

por mui~ t.lc 30 (trinta) dias. o prazo da Comi~sào para o exame da 
matéria. 

~ 2v Não cumprida a diligêncií.l ou não n:spondida ti comulta, a 
matêri:..~ 'icrú incluída Cm piiutu da Comissão a tim de que decida: 

a) se dispcn!!í.l ti diligi:nci;t; 
h) !'ie deve ser c:iracterizada o crime de responso1hilidUdc: prevb

:o no art. 13, item 4, da Lei nY 1.079, de 10 de abril de 1950." 

Art. ~.'! Esta Resoluçfio entra cm vigor na data de sua publicaçiio, rcvo
gi.l.di..l~ as disposiclics cm contrário. 

PARECER :>:• SOO, DE. 1979 
Da Comis!.ilo de Rcdatào 

Redatão do vencido para o segundo turno regimental do Projeto 
de Lei do Senado n9 SH, de 1979. 

Relator: Senador :\lendes C:male 
..\ Comi~s;io :1prcscnta a rcdaçào do vencido para o segundo turno regi

mental do Projeto de Lei do Senado n9 58, de 1979, que introduz altcraçrro no 
Decreto-lei n9 2.21, t.le 2M de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a proteçào e 
estímulos j pesca. 

Sala das Comi~sàcs, 3 de setembro de 1979.- Dirceu Cardoso, Prcsidc:n· 
te: - ~endcs Canal.:, Relator - Adalberto Sena. 

ANEXO AO PARECER N• 500, DE 1979 

Redaciio do vencido para o segundo turno regimental do Projeto 
de Lei do Senado n• 58, de 1979. 

Substitua-se o presente Projeto pelo seguinte: 

lntroduJ alteração no Decrehrlei n9 221, de 28 de fe~ereiro de 
1967, que dispõe sobre a proteção e estímulo :i pesa. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I' t acrescentado ao art. 28 do Decreto-lei n' 221, de: 28 de rcverci
ro de 1967, o seguinte§ 1'. renumcrando·sc os atuais: 

"Art. l8 ............... oo ••• oo ......... .'oo •••••.•.••.• 
§ 19' A autorização de que trata este artigo ser~ obtida mediante 

prova de ser o interessado sindicalizado." 

Art. :!9 Est:J Lei entra cm vigor na data de sua publicação. 
Art. 3' Revogam-se as disposições cm contr~rio. 

PARECERES N•• 501 e 502, DE 1979 

Sobre o Projeto de Lei da Climara n• 37, de 1979 (PLC 
nY 5.742-B, de 1978, na Casa de origem), que uautoriza o Departa
mento Nacional de Obras Contra as Secas- DNOCS, autarquia ~in· 
culadn uo Ministério do Interior, a doar o imóvel que menciona, ~I tua
do no Município de Sobral, Estado do Ceará", 

PARECER N• SOl, OE 1979 
Da Comissão de Assuntos Regionais 

Relator: Scnudor Almir Pinlo 
O Projeto Uc Lei que vem 11 exame :~utorizn o Dc[lartamcntu N:.1cionul de 

Obms (\>nlri..l as Secas - DNOCS, a doar, mcdiunte escritura públic~1. terreno 
de sua propricd~1dc :1 Empresa Brusilcira de Correios c Telégrafos- ECT. O 
imóvel 'c luc:1lila nu Distrito de: Juibams, Município de Sobr~d. E~tudo Jo 
l\:ar;·l, c tem conligur:u;:'w ret:mgular, com cento c cinqUenta c três metros 
qu.!Lira<Jt)S, 
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---- ... -·-- -· ·- ···-··--·------
A matéria. oriunJa tln PnJcr l· .. xccuttvo, foi Sllhrnetida i1 dclihn:1~;;!l lhl 

Con}!resso Nacillnal, rlliS termo~ Uo :trt. 51, da Cnnstituiçào. Acontp:tnho1-:1 
c.xpo:.;iç:'ul de mutivos cm qtll: o Ministro de Estmhl do Interior inl'orm:t que. 
no imóvel :t ser lhlítdo, construir-sc·{t a At.:éncia Post:ll R<~Uiotclcgrúli~,.·a dn 
Distrito de J:.aiharas, cm Sobrai. 

S;tlicnta, :tindu, o documento ministerial que o Conselho de Adminis· 
trm;iio Uo DNOCS, pela ReSllhtçào n\' 1.64~. de 21J de murço de 197K, ''j[t M: 
manifestou de :~corJa ~.:om a doação do imóvel, tendo adotado todas :ts pmvi· 
dCnci:ts c:~bivcis que devem :mtcccdcr no ato nlicn:.ttório". 

Resta, pois, que a doação possa complct:.tr-sc, mcdi:tntc a escritura 
ptiblica autorizad:t pcl;t proposição ora cm csJudo para que Jaibar;~s pms:1 
~.:untar com os benefícios de um:t agi:nd:t postal r.tdiotclcgr:'tlic<t. 

A C:imar:.t dos Deput:tdos uprovou a m:ltéri:t, cm Plcnúrio, :tpús mani· 
fcst:u;i'lo favor:ivt!l de suas Comissões. 

Opinumos, >Jssirn, pela aprovaç;iu do presente Projeto de Lei. 
S:tla das Comissões, 2S de :tgosto de 1979.- Mendes Cnnalc, Presidente 

- Almlr Pinto, Rcl:ttor - Vicente Vuolo - Alberto Silva. 

PARECEU No 5112, DE 1979 
Dn Comissão de Finan~·as 

Relator: Senador Tancrcdo Neves 

De iniciativa do Senhor Presidente lia Replthlica vem ao exame da C o· 
missão de Finanças o Projeto de Lei que :nnoriza o Dep:trt:tmcnto Nacional 
de Ohras Contr:ts as Scc:t~- DNOCS, Autarquia \'inculada :to Minbtl:rio do 
Interior, a do:tr o irnôvel que mencion:t, situado no Municipio de Sohr:tl, Es
tado do Ce;tr:'"l. 

A matéria é suhmctida ú dclibcraçi'ln do Congresso N:tcion:.d nus termos 
dll :trtigo 51 du Constituição, :tcornpanhada de I:::xposicão de Motivos do Se· 
nhor Ministro de Estadll do Interior, cujos :trgumcntos assim justificam a 
doaçi"to, que neio:cssita de <~Utorizaçi'lo lcgisl:lliva para su:t 1.:fclivw;ào: 

"Tenho a hunr:t de submeter~ dcvad:t mnsid!!ração d!! Vossa 
Excdi.:ncia u inclu:;o Projeto de Lei, que visuot oiUtoril~<tr o Dcp:trt<t· 
mcnto N:.tcional de Obras Contra :ts Secus ( DNOCS) a doar {treu de 
terreno de sua propriedade, situ:tda no Distrito de Jaib:trus, no Mu· 
nicipio de Sohral, Estudo do Ccarú, 1t Empresa Brasileira de Cor· 
reias c Tclêgrafos (ECT), para :1 construção de uma Agi.:ncia Post;.tl 
R<tdiot!!l!!gr:Hica, daquele Distrito. As tcrr:ts que serüo ubjcto da 
do:.tç\10 est\to localiludas dentro d:t ddimitaçruJ do contorno da f:ti· 
x:t sct::t da bacia hidr:tulica do açude pl1blico "Aires de Souz:t", ex· 
J;~ih:tr:t, mas sem nenhuma possibilid:tdc de utilização. 

O DNOCS, <ttrav~s da Rcsoluçltt> nY 1.64:!, de 29 de nwrço de 
197H. do Conselho de Administraç:io jú se manifestou de acordo 
com a douçào do imóvel, tendo adotado todas as providi.:ndas c:tbi· 
vt:is que devem anteceder no ato alienatório." 

Na C:imura dl>S Deputudos a proposição obteve aprovaçiio do Plcn:'trio. 
após tramitar pelas Comissões Têcnicus daqucl<t Casa do Congresso Nacio
nul. 

Como se disse, o imóvel a ser doado dcstina~se especílicamente it cons· 
truçiio de uma Agi:nci<l Postal Radiotelegráfica do Distrito deJaibaras,Mu· 
nicipio de Sobrai, Est:tdn do Ceará. 

Sob o aspecto lin:tncciro, que nos cabe cxaminnr, nada vemos que se 
possa opor ao projeto, destacando-se que a nova Agência Postal i: de gntndc 
inter~sse público c utenderá plenamente itqucla comunidade. 

A vista do exposto, munifestumo-nos pela aprovuçilo do Projeto de Lei 
da Cimuru n• 37, de 1979. 

Saiu das Comissões, 30 de ugosto de 1979.- Saldanha Derzi, Presidente 
cvcntu:tl; - Tancredo Neves, Relutar; - R1dmundo Parente - AO'on!'lo Cu~ 
morgo- Alberto Silvo- Josó l.lns- Julahy Magalhães- Amoral Pclxolo 
- Mendes Cnnale. 

PARECERES Nos 503 E 504, DE 1979 

Sobre o Projelo de Lei do Cümoru n• III, de 197H (n' 1.396-8, 
de 1975, nu Cü.mara dos Deputados), que uassl'~Ufll ii mulher que te· 
nh11 filho menor, vhcndo cm !'11111 compunhlu, o direito à optiio por jor· 
nudu reduzldu de trabulho". 

I'ARECim N• 5113, DE 1979 
IJ11 Comlssào de Le~lslntiio Sociul 

Hl'lator: Sl'nudor Aloyslo ChtiVl'S 

I. A Cúmmu dos Deputados aprovou c rcmr.:teu ao Scn:1dn h:dcr:ll, 11 
Prujeto de Lei que aqui tomou li 111' III, Ue JIJ7K, "a~,.,~gur:mdu :1 11Htlhcr que 

knit;1 r'ilhll menor, vivt.:ndn cm Stla cornpanhiu, o direito it np~,:i'lu pnr jornada 
rnlutid:t dl' trahalho". E Ui1. no seu art. 11': 

"Art. 11• A mulher ocupante de emprego rt·giJo pela lcgb· 
laç;ilt trah:tlhbta c que tcniHtlilho menor de 16 (dclcsseis) ano~. vi
vcnUn cm sua cornpnnhia, pndcrú optar, a seu critério, pcl:t pres· 
taç;io de metade ou dois h::rços d<t jornada di:'tria dc oihl hur:ts de 
trabalho, com redução proporcional do respectivo sulúrio." 

2. A Constituiçrto Fede mi as!ieguru o •tmpmo 1t fnmilht. l)or outro lado, 
a siwaçüu do menino cuja mãe trabalhH é quase igual ~to do menino abundo· 
nado. Sem a f:unília no l:tr, o menor fica entregue lt própria sorte, n:t rua com 
iiS cnmpunlü:ts por Vt:lCS dos de nwior de idade, na t'.l'co/a dolorosn da vid:t. E 
aprende o ~JUC não deve; c se vicia. Fica no estado de nwrgim1l cm potcnci<tl. 

Assim sendo, o meu parecer i.: f:tvorúvel ao Projeto de Lei n'' III, de 
lnH. 

Salvo melhor juízo. 
S:llu das Comissões, 24 de maio de 1979.- Hclvidlo Nunes, Presidente 

- Aloysio Chal·cs, Relutar- Franco Montoro- Humberto Luccnn- Henri· 
qul' dl' La nocquc - Jes."ié Freire - Raimundo l,arcnte - Jaison Uarrcw. 

PARECER No 504, DE 1979 
Da Comls.otão de Finuncas 

Relutor: Senador Raimundo l)urcnre 

Apresentou o Dcput:tdu Fernando Coelho o presente projeto de lei, que 
visa ii oferecer melhores condições de trabalho às mulheres que tcnh:tm nlho 
menor Uc 16 (dclessds) unos, vivendo cm sua companhi<t, ao permitir opçno a 
menor jorn:tda de trabalho, com redução proporcional do respectivo ... alúrio. 

Após merecer p:treccrcs favorúveis cm todas :ts Comissõe~ Técnicas ot 

que fui submetido, foi a proposição aprovaJa no Plenário da Cúmara Uos 
Depu lados. 

Ncst;t Casa pronunciou-se l.t douta Comissão de Legislacrto Soci<tl, rt:Cll· 
mcnd<~ndo a inclusão da medida no ordenamento jurídico. 

A ~ugcstào or:t cm cx:m1e possui méritos indiscutíveis, tendo cm vista o 
:tspccto eUucacinnJI que objetiva proteger c, por via de confleqUénda, ntw se 
pndc negar o rdlexu social da medida n:t formução mo ri! I dus r)OV<}S gcr:1çõcs. 

Qu:~ntu :to úmbito de competéncia deste órgão técnico, ncnhúm obst:ku· 
lu ~c pode opor{t aprov<.~ç~o do projeto, poi~ ntw ofende as norma~ quc regem 
:1s finança~ pltblic:ts. 

Pcl;ts r:tzõcs c.\ postas, somos pela uprovação do Projeto de Lei d:t C:ima· 
ra n1• III, de IIJ7S, 

S:ll;t das Comissões, 30 de agosto de 1979,- Tancredo Neves, Presidente 
cm c"~:crcicio- Haimundo Parente, Relator- Alberto Silvo- Saldanha Der
:~:i - Affon!tD Camargo - José Rlcha - José l.lns - Jutahy Magalhães -
Amurai Peixoto. 

O SR. PRESIDENTE. (Gabriel Hermes) - O E'pediente lido vai 11 
publicuçiio, 

H;i oradores inscritos, 
Concedo a pi.tlavra ao nobre Scnudor Luiz Cavulcunte. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL. Li: o seguinle discurso.) 
- Sr. Presidente c Sr. Senadores: 

Desde muitos dias, u imprensa divulgou os números da produção c do 
consumo de lletróleo, no Pais, nos sete primeiros meses deste uno. Em re
lação uo mesmo per Iodo do uno passado, a produçilo diminuiu 0,3 por cento~ 
enquanto o consumo uumentou 10,5 por cento. A produção mí:diu ficou cm 
165 mil c 500 burrisjdia, um pouco abaixo dos 166 mil b:trris/dia correspon~ 
dentes lt mCdiu de 1978. 

Neste :mdur, correremoS o risco de chegar ao fim do uno com rc· 
l:t~·ãu produçiio-consumo abaixo dos minguados 16 por cento de 197M. 
Ahenço;u.los sejam os 35 mil barris de úlcoolj{t diariamente misturudos i1 g;t
~olina, que correspondem :t 21 por cento do petróleo cxtruido do nossO suh· 
solo! 

h1i cm 1969- purct:c·me Ulitdo recordar- que u produçUo anuul de 
pctn'1leo galgou o patamar dos lO milhôcs de metro.~ cl1bicos, :tlt:ançando, 
prcá.,<lmente, o volume lle lO milhões c 170 mil metros cúbicos. De lít para 
c:"1, a produç;lu vc1n·sc mantendo pnttic;uncntc estacioná riu, oru ligeiramente 
<lcima, ora ahuixo do IIHtr~.:o dos 10 milhões, sendo que cm 1977 c I'J7!í chc
~ou upcna~ :1 1J milh1ic.~ c 656 mil c 9milhôcs c 637 mil metros cltbictl~, rcspcc· 
tiv;ttth.:otc, e~ta a pior perfmm<tncc dos 1) últimos unos. 

bn l%1J, a prudu\Úo correspondia a J7 por cento do Ctllt-'llltlll; cm l1J7H, 
L'tHre~ptllldcu. t;lo-~nn1cntc, 11 16 por cento, cllmojú lcmhrei. Vé . .,c, puis,llll~: 



IH,\niO IH1 C'<>~GI!ESS(J ~AC'I0~,\1. !St·çiin ll1 l'l'rça-ft·ir:• .& .I(IIJ.l 
----

.I di~fHIIil Cllln: prodlJl;o'lll C l'llll~Lifllll .1',\l."lllt:lli,Hc ;"1 t:t1ffidi1 d;, khrl' ("11111 :1 

l.lrlllfll).!.:i, 11111~ lllllil ldflilfll).!il lJUC ."1\ •.·c;:c~ 1111da para lril~ .. 

,\ nlc 1:-111 dc\alcnt;Jdnn:~ rt.:.,ultadn ... , é ~nhrcmtHitl tlptlr\IJil.l c, ... , ol11"ct 111 11t, 

p:Hrit.liJCil, a di ... pn~it,";·,,. do (itlvt.:rnador fl;HJlo ,V1:duf de en).!:l):lr \l ·.eu htddol 
na h;ttalha Ua pro..,pel.:ç;"tu de petrúlel), cuj<~ cari:nl.:i<t c CUJtb prt:t,"ll'. ldn·rn ,1 
P:ti"> lllCrg.ulllilr, llliiÍ\ c mais, nunw tcrrivcl crise t.:ctlnõmi~.:o-Jin;tlll.·~·ir:l. 

1\ vi ... ta de malogrado~ furo.., nela fdtm pela cmrre.'la t.:~!at:d, quc\tion:l· 
se \C ho"l ou n:io petrôlcn na hacia Jo Parani'1, onde se acham cncravadth t.:cn·a 
de quatro Llllintos r.lo btado hantlcirante. 

St.:guruln a revista PETROBRÁS, n1' 2g6, o tot;ll Ue poço~ cxploratúrin\, 
ante\ c depois Jo aUvcnto da empresa, :-.omava upenas 2.007. Is10 cm t.H.Ioo 
P;lis, cm tcrm c no nu1r. 

Tenho cm rniim folha du revista mcnciun:.1da, com o quadro tatu I d:~ per· 
furat,;flo: pot,;os pionc.:iros pcrfumdos, 2.007, c poços cm dc:-.cnvolvimcnlo, 
2.HH2. 

Então, iilé o tiniil de 197H, a PETROBRÃS tinh;1 perfurado, ao todo, 
4.HH9 poços. Isto cm todo o País, cm terra c no mar. 

Or:.1, mesmo que todos esses 2.007 poços tivessem sido feitos uni(.;amcntc 
nu hm:ia Uo Parólllú, eles não scrium sulicicntcs pun1 umu ncgutiva furm;ll tle 
niin m:orri:ncia de petróleo numu baciu sedimentar que mede nud:~ menos dt: 
I milhão c 200 mil quilómetros quadr:.tdos. 

E:-. te número cu tird du revista tltlwlitladt•J do Cmut'llw Nacimwl do P1•. 

trtilt•o, onde há um extenso artigo sobn: o petróleo brusileiro. 

A púginu 19, lê·sc: 

"Bacia r.lo Parnaíha, 600.000km:; Bacia do Àm:11.orws. 
I.OOO.OOOkm'; Buci<l do Puranil, 1.200.000km'," 

Então, :1 do Paranú é a maior bacia sedimcnl:lr do País, maior mc~mu 
lJUC u h:tci<t Amazónica, o que, confesso, para mim foi umu surpresa. 

Como já r.lissc, os 2JXJ7 furos cxplor:tlórios foram fdtos cm todo o Brasil 
c não somente na baciu Jo Paranú. E <JU:Intos furos teriam sido fdtos exclusi· 
v:tmcntc nesta h:~ci;.t'? Quem vai responder é a própria PETROBRÂS, através 
do Dr. José Marques Neto, Dirctor da Produçito até hi't poucos Jius, c agora 
Dirctor tio Se to r de Exploraçiul A noticia, colhiaa cm O E.Hado dt• S. Pm~lo, 
Jo dia 25 Ue :~gosto, c vou ler na íntegra o tópico inicial: 

O dircto~·de prospecção da PETROBRÃS, José Murqucs Neto, udvcrtiu 
ontem, cm Pindumonhangaba, pura o <~lto risco da cxplomçào de pctróiCll 
lli.l hucia r.lo P<.~mná, como pretende oGovcrn~tdor de São Puulo, Paulo Salim 
Maluf. Ele tlissc yuc a PETROBRÃS realiza pesquisas naquclu úrca h{! rnab 
tlc 20 anos c, depois de 30 ;1 40 furos, resolveu <Jbandonáala paru aplicar re
cursos cm outr.ts regiões, onde as perspcctiVóiS de êxito sUo m<tiurcs. 

Então, a PETROBRÃS fez de trinta a quarenta furos. Vumos tomar ;J 
melhor nmrca: quarenta furos. Nesta melhor hipótese, chcg:t-sc <1 média dt: 
Jois furinhos por ano, médi:1 simplesmente ridicul:1. Admitindo-se uma dis· 
trihuiçiio uniforme dos furos em toda a baciu do Par:m[t t: consitlcr:mtlo·sc 
que a ilrea Uc São Paulo, inculc:tda n01yuela baciu, é de Hpro."<imold<lmcnte ~00 
mil quildml!lros qumlr:~dos, visto que o Estudo tem :10 todo cerca de 250 mil 
yuilômclros quaUraJos, chcga·sc à conclusiio de que no Estado de São P:tulo 
a PETROBR,\S fez até hojc sete furos apenas, consoante ;J proporção: 1200; 
40:: 200: ."<. Então, sctc furos, c.ullamentc o número avnliado pelo E.\·tmftio. 
Est:"i :1qui, no El..litorial Jo O r.:wuJo dt• S. Paulo, do dia ~9 r.lc ;!gosto Uc 1979, 
onde se lê: 

"Poder-se-ia afirm:tr que o território paulistujú foi por dcm•lis 
cstuUado c nov:ts pcrfur:~cões ~igniticmiurn upcn:1s dc~pcrdicio de 
recursos. Isto niio é vcrdude, pois for;tm feitos upcnus seis ou sete 
pcrfumçõcs.'' 

,\ccrtd cm cheio com o Eswdcio. Aliús, sempre dou s~.mc cum t.:sse jor· 
nal, que puhli~.:a até a rninh:t careta. 

Mas, :tinda resta umt.l pergunta: havcrú, mesmo, pctrôlco na hud:1 Uu Pt.l· 
r:tuil'.1 

Ainda vamos rcctJrrcr t1 fonte, no C~lso,m:tis autorizall;t, nmis insu:-.pcilil, 
que é a prúpriil PETROBI{t\S, rnrado.\i.llrncntc, V;dhu-mc, m:ds unw Vel, da 
rcvi\t:J ,·/ walidadc·.r do ConJc•llw ,\'achmal jlo Pctrtih•o. Essa rcvbt:t contém ll/ll 

c.\tCihU arti~u. intituladu "Origem c ;u:umuluçi1o de petróleo 1101\ h:~cias sclli· 
1nentarc" du Bmsil", trahalhu dos En~cnheirtJ~ c Gcólo~u~ Fran~o:isc11 Cclsn 
Ponte Mmlc.'iltl Vi~:tor J)autackc c Rohcrto Porto. Esse artigu vai da púginu 
I h ú púgina 42, C, it r:'igina JJ, IC::-sc: 

"Nih1 'ic .:on~cguiu <linda :1 dc,cohcrt;J de <IL.'IIIllul:it,'(\l'' L:tllllCr
L:iai ... IIC\S:I\ bacias, crnhnra 'lt:_iam frcqilcntc., m i111lk·ins de ólcn c 
l':"ts, e~pcci:dmcrl!e nas hill'ia~ tlll l'ar:1n:"• c dn .-\m:ltnn~l-.." 

- J 

";l' p.:t"J[•lJ~·I~. d:1 PLTI<.tliH<.\') .t1"ir1n:11" •[li•: h:"1 lrcqlit:IIIL"-. llldiL·ip, dt: 
•lh.:H 1: !';·,~ llõl'i h.l<."l:t~ d11 I'M.l!l.·l 1; dd .\111<1/tJII.I '• ~.:nt:ut, fltll"l)llt: n:io pcl"llll"l.l• 

LI·.".' 

\·tdt..;tlld", t:nl:ul, ,ttJ Dr. Ju·.é \l.u·qut:~ \~,:lo. llll lllt:\1\ll! 1-."o/r/1/tiu, do th;l 

~) ·\ ~cu re~pt.:iltl, li:-~c· 

JtJ~t: ,\!arque' :\~;1t1 lt:lllhltlll qLu.: :1 l1:tt.:ia dn l'aran:"1 ftli tllát.:L"I· 
da :"1'i c.uupan1Ji:1., intt.:rna~.·innar~. na !";1\l! do\ "t.:tJiltr:ILos de ri,Ctl", 
rna'i nt·nhunw Lida~ ft.:\'cluLI mawr inlcre~'c t.:rn rcali1ar rro~pt.:t..{iHJ 
11c~'a úre:1. Di~sc lplc nin~uém JHlt..k o~firrnar que nc~">il l"t:t!i:"~tl ni1o 
..:~rsta rctróJcn, lllOl\ :1\\C)Wrar ll t:tllllrÚfitJ também é lllliÍIII ilffi\~il·· 
Uo. 

l:nti!n ''próprio Dirdnr de bplora..;r1o d:~ I' E I"J{OBR1\S :1dmitc a c.\ i..,. 
tênda Jc pctrt'1lco na B:tdil du Paran:'i. 

O Sr. ,\lmir Pinto (:\RENA·-- CE)·- flerrnit~.: V. E.,. um <~partc'.' 

O SR. LUIZ Ct\V,\I.CANTE (:\RESA - t\L) -- Cwnmuita honra. 

O Sr. Almir Pinto (AKENA -CE) - EL1 tenho a imprc .... ,;io qut.:" I'E· 
TROBRÃS pcrtlcu muito tcrnpo :~pcrws com a ~orncrdalit:.~çi'io. Q.., Ctlnt rilttl.'i 
de risco:-. Ucvcriam ter 'i ido arquivado''' mais ct:do ptlS'iívd, porque o que cs
tú \t: venUo, tiÍ, yuando não tinha p~.:trtilco na i\111:1/tlnia tinhu g;'1..,: quaudo 
lli.1otcrn o petróleo nu P:rran{t tem o g[rs c do\ dois nt'1s prcdsarn11S t:11nhém. 
i\~or:J, na vcrU;tUc, a atuac:io prioritúria tia Jlf:TROBR/\S í: no scnlido de 
rcrfurm. Tanto é i.l.~sirn que o Minhtrtl Cbar t';ds teve o L'llidadJ\, logo ljlle 
a~sumiu o Ministério. Uc criar duas llirctoria\, tbdohr;.rr: Ullli.l tlc rcrfur;,~·ào 
c a outra Uc comercialização porque não sc cst!1 entendendo bem que se nós 
precis:.mws tanto Uc petróleo ni'io procurarmos o pctrúleo. V. E.'' C">tÚ ahor
Uanr.lo urn assunto por demais import~u\le p'm1uc na vcrd:1de o que nth pr~,;~,;i

':unos para sairmos dt.:S'<I situaçiio cm que nú~ cncnntramos. essa diliculd:ulc: 
rorquc niio é só o Br:~sil. Eu recentemente li alguma cois:1 ... nhrc i., ... o, a 
América do Norte cstú em diliculdatlt.:, nunca ~c falou cm inll:rçào nu Arnéri· 
ca Uo Norte. No cnt;.1ntu cu estive com t> meu t':unilií1r quc chegou dus Est<t· 
Uus UniUos, o preço ']Uc cru crn março jú n~o é nwi.~ cm 'etcrnhro. llú in· 
lbç;1o nos EstaUos Unillus c o rncioquc Jimm> Cartcr achou paról disf:trt,;:1r a 
situaç:1o cconômica Uos bt:1Jos Unillos, <tlim Jt.• tirar aljucle peso que de vi· 
ncl:l surrcnr.lo, us i.ltaqucs ü ptllitica ecunôrnica, fni, ju:-.tamcnte, voltar-'c par:t 
us direitos humanos. Fni um:1 saída, foi urn tlcrivmivu os dircitm humanm 
pilr:t os Estados Unidos. Mas, 111.1 vcrd;u.le. o 4uc é importante é p..:squi ... ar. 
pt.:rfurar c produzir. lstn que é importante c V. h~ estú ctlrn tnda :1 Til/~ltl nc'· 
te ponto. 

O SR. LUIZ CAVALCA:-ITE (ARENA- AI.)- Muitn ohng•ulo" 
\'.E."<'. N:.1 vcrUade, V. Ex• coloc,JU, n:t tlcv1da ordem, a funt,"iiomaior lJIIC di
tllU :.1 criação da PETROBR:\S. 

A l:mprcsil, ultimamentl!, malhada como c'tú, por !)!)•·;, do' hra~ileirn:-., 
tem Jistribuido uma profu'la prnpagand;.1, int:luo;i\'e C\ti.l lJLIC tenho, aqui, cm 
rni'io: "PETROUR,\S. :\ illl.l cnntinua" - tllils, Dt.:u.s permita que co111iuue 
cm o~rtro ritmo, poi~. se cm11inu:~r neste rncsmt) ritmo, nôs vamm. dar cum os 
hurros na :1gua. Começa :t~sim: '"':\ PETROBR.-\S n~1o rni cri:t1.la para lia r lu
~rus, mas p:tra :Jssegurar u ahastccimcnttl nadon:tl Je deriv:~t.lo'i, c\plt~rar c 
rrnt.Jutir petróleo", Aqui. ela irl\t.:rtc :1 lHilCill de fatores, o que é llHiiltl im
portante, ptlrquc, pela Lei 111' 2.004, 111.1 seu artigo h, IC.-;c: "/\rt. fl ·-A PE
TROBRAS, pctrólctJ Br:tsilciro, S.1\., ter:i por nhje1t1 a pc'i'luisa, :1 lavra", 
etc.- Primeiro, isto: pcsquis:t c l;.1vra, c, liepoi'i, cnt:io, os dt.:rivadn..;, ctL'. 

O Sr. Snldnnhn Dcn:l (ARE~.'\- MS)- V. E\• me d:'tlicent,;a para 11111 
upartc'! 

O SR. LUIZ CAV,\LCANTE (ARENA- i\ L)-· C um pr<~w, Scn<1dur 
S<ildanh<l Dcrli. 

O Sr. Suldanha Dl'rzl (ARENA- MS)- r-.! obre Senador l.ui1. Caval
canti, uuvimos sempre com muita atcnçi'ill c interesse os discur~tls de V. 1:-"''• 
quc sno va1:1dos de urn alto cspiriltl de p:.1triotisrno, no" qLwis V. h• deseja, 
realmente, o rnclhur para a nos~a Pútria. ~la~. ditem que a Baci•1 do Par:111ú 
não tem petróleo. E o que fal;tm. Devo inform:tr a V. E\•lJIIe us pcrl'mat,;tic.., 
que a PETROBR;\S fel hú dez, dLltc, quimc ann'i, no F.stado do Mato Cirn'
sn do Sul, nn Município de Arnambaí, na Bacia do Paran;"1, foi CIH.:ontnulo 
petróleo, mns disseram, naqucl:1 tlcasi~o. que n:10 era Cl'l 'nnrnicamcnte c\pl 11 • 

r:ivcl. Acrcdittl que as pcrfuraçôc~ niio foram.,.., rnai'i Jlfl'furula,, ~orno \C lú 
hnjl', com a técnil':t rnais mudem;,, Clllllllllli! pc·,qui'iil mai, profundo!. Se 11 ;10 

rnc ent-:nnn, foi a dois mil c pl111Cm metros c t.:lll..'tllllr:tramu pclrúlc!l. Al"ir 111 :1. 
rilrn tJliL.' não era ccononJielln\l'ntc C\piPrÚI'el, ill:l~. lwje, ~·orn UJHl·~·o do pe· 
trú!Ctl, que mudou muito- 11 l'l'lr•.ikn, naqurl.1 PL":I'I;tn, cru tlc 11111 tlt"JI;n t.: 

~·inq(lcntanu tini~ thil:lrc., u barril ... \.• pm .. i\t:l q1JL' 'eiõt t:\.'tllltllllÍL."!tllll'llll' \'\ 



rlur."t\'r.:l .: t:ia:, num.t pfnlllttditLtd~ mainr, fl;L~ rw~~:tllltl~. ctt~'<llllr:u· o1 111.'· 
rrl1li:.1 ,1ul' t~ldn~ nlt~ tk~c.t:!lllm. CmgratuhHnc L:om V. l:x'·, pt:la adn:rtl!tt 
,;t:t. m:ti .. uma 1 l'l., ,lt,: que n Ht,t~il rrcci~:, irttcn~:iri.:.rr :. hu~..:a .illtA:tr."tb·, yu. 
~cr:-t :r Jh)~~:t indercndcnc1a. ~1tttCtt gr~111 :r\'. Lx· 

O SR. LlilZ CA\'Al.CA~TE (1\1\LN:\ -- ,·\!.)- l:tt L· que af,:radc,_;tl :t 
\'. L.\", S.:nalhlf Salda11ha Derzi. I ui \'. l:x' quem ll di~ . ..,l': que ll li III! n;'nl cr:: 
c\rlor;tvd r:om dot.~o dú!mcs o barril. deve st:r a)JOr:t t:.xp!orúvci com ,) rc
trúlco :t vinte c cinco dólares o harril, c .ttê vcn(JJJu rw men:adn lwr~:. lú 1111 

J'MW t.lc Amstr:rd..tm, já a 50 d0lan:~. as vezc:-., par..: cntrcg;t imedt:ua. 
Pois bem, mas e~tav:1 diLcndo que tt.:nho cm mão~. u xerox do Oil ,{ Gw 

,/oumaJ, ["JUblic;.u;:io arncrican;t ljUC dá todos O:; nt'tmc.:ro.~ rclativm ã rroduç~U 
de rctról!!ll nos Estados Unidos. o~ <tmcric;tnos, :-iC ddcilos de~ têm. n~u C~· 
condcm nuda, nc.:m mesmo as suas própria~ mazela!-., Isto é uma vrnudc dele~. 

Então, t~colhi ao uca~o. em áreas difc.:rr:ntcs, seis Estados que. no con· 
junto, têm uma mcsm:.~ superficie que a Bacia do Paraná, yur: é de 1.~00 
quilô,mctros quudrudos. Tais Estados são: Alubama, Arizon:;, Colorado, 
to;.entuckv, North·Dakow., Pensivúnia, Virgínia. Esses sds Eswdos t~m !.~04 
quilõmc\ros quudrados. Pois bem, cm 1978, só cm poços pioneiros forum 
rcaliwdos, nesta área, 1.131 poços, c, para 1979, c:stfio programado:; 1.305 
poços pioneiros. Escolhi uma segunda área, não sutisreito com -a primeira, 
pois pediu ser que a amostra não rosse representativa. Esses outros Estados 
de área igual à Bacia do Paraná são: New York, Missouri, Nevada, New Mé· 
xico, Ohio, Oklaoma. Área: 1.197 quilômetros quadrados, igualzinha à 
Bacia do Paraná. Foram feitos, no ano passado, cerca de 755 poços pioneiros 
nc:str:s seis Estudos e para este ano estfio programadas 886 poços pioneiros. 
Escolhi, ainda, uma terceira área, incluindo os Estados de Flórida, Kansus, 
Michigan, Mississipi, Ncbraska, Orc.:gon, Tenessi, ao todo 1.196 quilôme· 
tros quadrados, mais ou menos igual U Bacia do Paran{t. Nessa terceira área, 
foram feitos, em 1978,2.012 poços exploratórios, c, pura este ano, estão pro· 
gramados 2.1 16. Tomando uma média dessas tr~s áre<Js chega-se aos seguin
tr:s números: os Estados Unidos fazem em mi:dia 1.300 poços piondros, 
anualmente, isto é, fizeram cm 1978. Para 1979, 1=stüo progrnmados 1.436 
pucos numa úrca equivalente: à Bacia do Paranã. 

E vc.:jam, fui bastante honesto, porque deixei de lado o "lilct mignon", 
do petróleo americano, que é o estado do Texus. Só ele produl 2 milhàe:, c.: 
300 mil barri~/dia, afora os 600 milhões do Golfo do México, nas co:;tas do 
Tcxa~. Pois bem, no Estado do Texas, no ano passado, foram feitos 3.828 
poços pionc.:irolt, c, para este ano, estão progrumados 3.856 poços pioneiros. 

Se os números dos poços perfurados pelos Estados Unidos c pdo Brasil 
cs1ivcssc.:m na mesma razJo que o Produto Interno Bruto dos dois paísr:s
no Brasil, o Produto I ntcrno Bruto, como sabem, está na orla dos I 90 bilhõc~ 
de dólares e, nos Estados Unidos, I trilhào c 900 bilhões de dólare~. ou seja, 
de/ ve-1.c$ mais- que é de 10 para I, cm 1978, deveríamos ter feito I I I O do~ 
poços americanos, isto é, 130 poços piondro~ na Bacia do Pamn:l: c deveria· 
mos rerfurar 14J poc\1~. no corrente ano. 

Em ve1. disso, não se perfurou um só poço sequer c.:m 19n, c tumbí:m nc· 
nhum se pc.:rfurou em 1979, pois, comojú disse o Engc.:nheiro José Murquc.:s 
:\cto, a Bacia do Paraná foi abandonada. 

Sr. Prcsidc.:nt~. Srs. Stnadores, como é do conhecimento de todm, prc~· 
siun<.tda pelo disposição do Governador Paulo Maluf de.: prosre:ctar pc.:tróleo 
nu solo puulista, a PETROBRÃS rc~olvc.:u, its rressas, ú guisa dt: pacote
coisa que.: r;stá mu'tto cm moda hoje-, púr c.:m licituçflo pura contratos de ris· 
co toda a Bacia do P:truná. A dccisilo, se br;m que muito louvável, ntto foi vo
luntária, repito, pob é indibfun;:ldo o aborrecimento d:t Empresa ante: o pro· 
rósito do Govr:rnador de confiar ao Consórcio IPT-CESP :t dt:cifraçào do 
enigma do petróleo cm terras bandciruntes, 

E se.: r;sse consórcio descobrisse mesmo petróleo? Bem, este o gr:.1nde pu· 
vor d:t PETROBRAS, como disse com todas as letras o Jomul do RruJiJ, do 
último dia 29: "À PETROilRÃS é insurortúvel a hipótese de que quem quer 
que seja- estrangeiro ou brasileiro- consiga aquilo qur: ela se mostrou in· 
capal r:m 25 anos de laborucfio". 

Do episódio, é de lamentar-se a dcsatcnçfio para com o Governador c.: 
mesmo u ingrutidão com o Estiido ondr: u gr:ande Empresa ubocunhu a mais 
~orda f<ttia du sua polpudu receita, 

Todavia, o jovem Govcrnudor nrta tem do que se lamentar, porquanto a 
Nação intdr:t rcconht.:cc ter sido ele o grande :trtilicc du ununciud:t licitação, 
N:io for:t ele c a PETROBRÂS continuaria n fa'lt:r seus dois furinhos anuuis, 
por mais outros vinte anos. 

Meus muis efusivos urlausos ao Governador Puulo Muluf. E qucir:t 
()c.:us que.:, dc.:ntro cm breve, jorre, abunduntcmentc, uquilo que os brusilciros 
deverão chumar "o retró!c.:o do Mulul"". 

Era o que.: tinhu u dizer. (Muito bem.) 

o St1. I'I~FSIDF~TF (l.uit Vi;mal --Concedo a r:tJa,•ra an nobres,
nadtll' { i.thm·l I Jc.:rmt:.•. 

t,) ~:r:. f;_.\HRIEI JIFH\IES (.·\KENA -- P.-\. Prnnunda o ~e_!!umtc dl:.
,:ur~;n I--- ~r. Pr,:~.idt:ll\1.:, sr~ .. Sc.:nml•JfC'>: 

'/nl<:r. fc!it.mentc, aus dcb:ttes d:1 !mpr<.:n'>a c t.lc tndn\ m c.\tudiosus ttn1 
nll'lhn1 <tf!r,wcit:Jntcnto da rd~.: hidrnvi:'tria do nosso l'ab. Di;triamentc.:, t': 

I!J';tl\lh:~ .ÍLlflliiÍS intentam J.::sperlilr ,] .Hclli;Üo t.lo Governo rar:J qw: olhe nl~
ilw~ n:; tws:-.o~ cur~ns J':'tgu:t. S\llll:tm ele~. Sr. Prcsidcntc, dcntn: os tn:.;hw 
Jlil\'l'~:tvr:i~ m;tis de JO mil km de.: extensão. 

O atual Minislru d;ts Minas c Encrgi;t, quando Dirctur dc Coordcnaçàn 
da EI.ETROBRi\s, jú se atinh<.~ à importitncia dos reservatórios do intcrior 
dLi llr;t~il como fontes de cncrgi;r c de transrMtc, assim, que: os doi~ Mini:-.
táio~ deveriam trabalhar ern conjuntt•: o d;t:-. Minas c Energia c o dos Trans
porte~. 

O Brasil, sabemos, i: um P:.li:; de dimensút:s continr:ntais, c J navegação 
intc.:rior oferece custos de transportes mais econômicos cm qualquer ponto de 
Território. Assim, tem importância fundamental o desenvolvimento dos 
trunsportes hidroviários e, hoje:, temos que olhar, paralelamente, para o apro
vdtamento tota!'e completo, da força das àguas, também, para o selar ener· 
gético. 

Sr. Presidente, o jornal O Esrado de_ S. Paulo, desSes últimos dias, teve a 
~ua Jtcnçào voltadu para o aproveitamento do Rio Tietê, ou seja, para a hi .. 
drovia do Tietê. Em nota com o tftulo "Se faz estudo da hidrovia do Tieti:" e 
ê:ditorial de 1'~·9· 79- "Um Ministro descarta hidrovias'', mostrava o intercs· 
se do povo paulista c de todas as regiões cortadas pelo Tietê:, para que se 
transformasse aquelr: rio numa hidrovia, neccssitàndo para isso, complcmcn. 
wr obras iniciadas e ~ue vCm se arrastando a longos anos. A propósito, lia· 
mos no trabalho do :Ítual Ministro das Minas c Energia, quando Diretor da 
ELETROBRÁS, referindo-se ao Tictê: 

"Rio Tieré- com um comprimento total de 1.100 km, é o mais 
tmdicionul rio de São Paulo c um dos mais poluídos do m"undo. 

Historicamente, teve um papel ímpar no desbravamento do 
Brasil, pois, por ele passuvam, vindas dos campos de Piratininga, as 
bandc.:iras c as monções que demandavam o interior do território. 
Apn:sentu uma camctcrística rara no mundo, mas comum na baci;r 
do Par:m:'t; é um rio que, nascendo próximo do litoral, corre rar:.~ o 
interior. 

Atu:umente os Governos da União c do Estado dr: Siio Puulo 
estiio emrcnhados na construçfio de uma grande via navcgávd, 
alr:tvés da canalização do Tietê, desde a sua foz, no Paraná, até as 
vizinhanças da Caritul puulista." 

E citav~t qu~ jú se achavam ali imrlantadas ou cm implant:.~çno JS eclusa~ 
de Burra Bonita, Bariri, lbitinga c Promissão, no Ticti::, c as de Traiçfio c Pc· 
drcira no Pinheiros, anucntt: do Ticti::, dentro da capital paulista, constituin· 
do os dois rio~ o ramoso "colar de esgotos" de São Paulo. 

Sr. Prcsidr:ntt, visitumos, como tivemos oportunidade de: registrar destu 
iribun;t, hú bem rouco tempo, o Rio Tocantins, em Tucuruí, exatamentc 
onde: se prc.:param :ts eclusas par:t que o rio fique totalmente navegável cm 
conjuntü com o st:u irmão gêmeo o Rio Araguaia. 

Queremos fazr:r considerar, Sr. Prcsidr:ntc:, que o Brasil, com suu dimen· 
são continental, necessita de uma urgente polfticn que objctivr:, uma intensa 
navc:gaçfio interior uprovdtando a imensa rede hidroviáriu nacional, 
subcndo·sc, que o transrortc, por água, orcrcce menor custo e, ainda, é run· 
Jamc.:ntul raru :1 ocupação c o desenvolvimento du Nação. Esta, aliás, é u 
oricnt<tç<io dos puísc~ da Europa no passudo c continua sendo no presente, 
tamhém, da Ásia, c da América do Norte. Rios como o Mississipi. o TcneS. 
scc, o Rcno, o Sena, oricnturam, nu Alemanha, França, nos Estudos Unidos 
us rrindpais insl:ll:tcõcs industriais c são o cuminho do escoamento da pro· 
duçào que orcrc:cerum c continu;.tm a orerecer custo de: tmnsportc menor. c, 
hnje, v;tloriz .. m-se acentuudamr:ntc, quando vivemos u era da crise de: com· 
hustívd. 

O Br<.~sil descuidou-se no aproveitamento deste meio exuberante que a 
naturc:za o dotou: o~ rios cu imensa Costu At,ltinticn. Ati: o órgão que deve 
orientar a rolítica hidroviúria uindu i: apenas um anexo, um subdcpartumen· 
tu d:t PETROBRÂS, o esquecido, dcsujududo Departamento de Vias Nave· 
g(tvcis. 

A crise cnerg~ticu chegou ubal:tndo toda estruturu econômicu da Nm;ito 
c.: obrigando os resronsúvcis use' voltarem pum os rios do puls: u~du~ grun· 
dc.:s baeius, a Amuzônicu, 11 do Tocuntins e Araguuia, u do Süo Frundsco, u:-. 
do Sudeste, IIS bucius dn Jlurun(t, a do Puruguui, os rios do sul, cnnm. rara to· 
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do~ os cursos d':'tguas que oferecem caminhos, entradas perenes c forçu conti· 
nua par:t o sctor energético, 

Duas hic.lrovias reclamam aproveitamento imediato: a do Tocantins· 
!\ragu aia, com .::!.200 km de extensão, pronta a licar navcg:'tvcl, c a do ~istema 
Ticté-Paranú, com cerc:t de 1.500 km. Est:t, como dcstacm os do sul, devc
rú ser a cstradu cconômica pura o cscoumcnto futuro de cerca de 20 milhões 
de tonclad:~s por ;mo, de trigo c soju, que breve produzirão: a outru, a do 
Tocantins-Araguaia, a de penetração pelo centro do Brusil c a do c.,coamcnto 
de tudo o que Muto Grosso, Goiás, Pará, Mur:tnhiio produzem c oferecem, 
cm cercais, madeiras, gado e minérios acentuadamente o ferro dos Carujás. 

Observamos a signilicação da hidrovia Tocantins-Araguaia, agora que a 
ELiiTRONORTE deve alcançar até 1.983, o final da barragem de Tucurui, a 
maior do Bmsil c a conclus.ão das eclusas que tornarão o rio navcgúvcl além 
de Marabú c Belém, c pelo Porto de Vila do Conde, com trúnsito pelo AtUtn· 
tico, para os Estados Unidos, Europa, Âsia, enlim, todo o mundo. 

A hidrovia Tocantins-Araguaia, está estudada, é uma necessidade ao de
senvolvimento e ao escoamento das produções dos ricos Estados do centro do 
País. acentuadamente Mato Grosso c Goiás. 

Esta hidrovia, Sr. Presidente, merece exatamentc a nossa atenção, hoje. 
E já solicitamos audiência aos dois Ministros responsáveis, o dos Transportes 
c o das Minas e Energia, para que voltem as vistas, e com a urgência que me· 
rece, para o estudo da hidrovia do Tocantins-Araguaia. 

O Araguaia é um rio através do qual foi possfvel se fazer toda a pene· 
traçào do centro do Brasil, a posse daquele centro do Brasil, quando os bra· 
vos portugueses, que nos legaram este imenso território, conseguiram impos
sibilitar a pussagem dos então auditciosos franceses, holandeses c ingleses, 
que pensaram cm tomar parte do território, que é uma unidade: o Território 
do Brasil. Nasce o rio Araguaia na serra do Caiapó,junto às cabeceiras for· 
mudaras dos rios Paraguai e Paraná. Seu curso tem a dircção predominante 
sul-norte, paralela a do rio Tocantins, com o qual connui,.nas divisas dosEs
tados de Goiás, Pará e Maranhão, marcando as fronteiras. 

Sua área de drenagem é de 382.000 Km 1 c seu curso é composto basica
mente de trechos com declividades suaves e geologia bastante definida. 

No seu trecho médio, que vai de Baliza à Conceição do Araguaia, o rio 
apresenta leito arenoso c móvel devido ao grande transporte de sedimentos. 
Neste trecho de cerca de 1.200 km, o rio é considerado francamente navegá
vel, o ano inteiro, sendo garantida sempre uma profundidade mínima de 
O,Sm na estiagem. 

Dois contribuintes deste trecho aumentam a área de influência da hidra· 
via Araguaia-Tocantins. O rio das Mortes, cortando uma região de intensos 
investimentos agrfcolas, e o Javai:s, braço menor do Araguaia, que forma a 
Ilha do Bananal, com cerca de 300 Km, cruzando uma região igualmente rica. 

O trecho critico em termos de navegação é o que vai de Conceição ao vi
larejo de Santa Isabel, cuja extensão é de aproximadamente JSD km. Apre
senta uma série de corredcirns, travessões c rápidos. A navegação neste trecho 
é considerada impossível cm águas baixas c problemática cm águas altas. No 
entanto, existe uma navegação irregular que atravessa esse cstirão, atingindo 
Conceição c utilizando barcos de até 60 toneladas de calado. O importante, 
Sr. Presidente, é que com o avanço, hoje, dos homens do Sul do Pais em bus
ca de boas terras para a agricultura c pecuária, esta região está se transfor
mando na mais disputada do meu Estado e também do Estado de Goiás, e 
cuju innuência atinge o Estado de Mato Grosso. E dentro de uns dois, no 
múximo 5 unos, teremos nesta área, dos vales do Tocantins c Ar:1guaia, o 
maior cri:ttório bovino do Brasil, todo ele reclamando transporte cconômico 
p:tr:t o escoamento da produção neste campo da pecuária. 

E lig:1do a isso, Sr. Presidente, temos a grande produção agrícola, princi· 
palmente a do Estado de Goiás c de Mato Grosso, no setor de urro:t:, sendo 
que hoje, e a cada uno, perdem·se milhares de toneludus por falta de transpor· 
te :tdcqundo c hurato. 

Os dois rios, Sr. Presidente, foram objcto de estudo, O Tocuntins, colll u 
crise! de energia clétricu, cmbulde os nossos upclos li/lOS seguidos, m:1is de um 
lluarto de século, alcançou a hora de ser uproveitudo, E, ugora, com u hidrc
ll:trh:a de Tucuruf, a m:lior hidrelétrica brasileira, c que só ela ttlcunçar{t muis 
de H milhões de quilow<~tts de encrgiu pura abastecer purte du Região Norte e 
servir ai mia ao Nnrdcstc, permitiu u construção dus grandes burragcns com 
mais de setcnt:t metros de altura, a qual atí: 19M3 deverão estar conduid:ts. 
Com as eclusas cm cllnstruçi'io, o rio naveg:'1vcl, resta apenas 11 comtruçi'io jo't 
c~tud:ula, cmnn varnos c.lch:ar dentro do nosso prnnuncinmcnto, pelos dcpar
t;tmentos o lidais dn (inverno, pela PORTOHRÁS, :~tra\'és do Dcpart:uncnto 
de Purtm c Vius Nuv!!g,úveb, ftcmú com :t construç\to dulmrrag,cm, cm Salllil 
Maria, totalmente navcg:hd, numa e:<tcnsitn de ::!.200 Km, partindo ljll:tsc 
das pro~imidades :Hjtti de llraslli:t, podendo-se alcançur Belém, com toda 

c~sa imema c.~trada tot;tlmcntc navcgúvcl c tendo cm toda ii ~ua e~ tensão ri 
quct.a~ produ1idas pela naturet.a, com :ts madeiras hcncliciadas pelo homem 
..:om a gr:10de produção- qw.:jú sahl·mos que :IÍ .~c implantou- de arro1, c.l 
trigo, de feij.üo c de outros cercais que :1 :tlimcntaçi'io humuna e :1 do hra~ilcin 
reclanw c, ainda, a grande pccuúria implantadu cm toda css:1 cxlcnsi'io. 

Mato Grosso, Goiús c ParCI, pelos seus governos, pelos seus rcprcscnt:tn· 
tes nas du:ts Cas:ts do Congresso N:tcionul, têm reclamado, primeiro, :1 so· 
luçi'io que j<i se alcançou para as eclusas de Tucurui, que vão abrir o Tocan· 
tins it navegação c agora, com mais insistência, reclamam que Santa M:tria 
seja também atingida pela construção de barragens c de eclusas, para que a 
cstri!da de .ígua se tri!nsformc no grande caminho que o Brasil reclama em 
todo centro, ligando o País, praticamente, no seu grande miolo central até o 
rio Amazonas, até o Atlúntico. 

O Sr. Almlr Pinto (ARENA -CE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. GABRIEL HERMES (ARENA - PA) - Com muito prazer. 

O Sr. Almlr Pinto (ARENA- CE)- Na verdade, V. Ex• aborda um 
tema muito interessante porque:, de: uma feita, ainda como Deputado Estadual c 
participando de uma reunil'to da UPI, Unil'to Parlamentar Interestadual cm Belo 
Hori:t:ontc, assisti, nobre Senador, uma e,.posição dramútica das rcprcscn
tuçõcs de Goiás c de Mato Grosso, justamente por falta disto que V. Ex• está 
reclamando, da hidrovia que se tornaria, na verdade, o grande escoadouro da 
grande produção de arroz, tanto de Mato Grosso como Goiás. Naquela oca· 
siào dizia um moço da representação de Goiás que se dava uma saca de arroz 
a quem comprasse duas, ou dava duas a quem comprasse uma, tudo isso pela 
dificuldade de transporte para escoar a produção. Temos a produção, Goiás c 
Mato Grosso produzem bastante arroz, daria perfeitamente para o consumo 
e para exportar. mas existe justamente o problema do transporte, de que não 
dispõe o agricultor, que é prejudicado porque não pode vender, pois não tem 
como transportar a sua produção. Seria muito interessante, -já que V. Ex• 
conseguiu, com o seu esforço, nesta Casa, porque sempre o ouço falar do To· 
cantins c Carujá, a hidrovia do Tocantins,- seria interessante que o Gover· 
no viesse cm ajuda a Mato Grosso c Goiás, com conclusão de Santa Maria, 
de que V. Ex• acaba de falar, dando assim uma grande oportunidade que se 
vá quase de Brasília a Belém. pela hidrovia do Tocantins. 

O SR. GABRIEL HERMES (ARENA - PA)- Sou grato a V. Ex•, 
que é de uma terra em que muito se luta e onde exatamcntc o grande proble
ma é a falta de água, que é cxatamcntc o que nós temos cm abundância nos 
vales dos rios Tocantins e Araguaia e seus vários anuentes que servem esta 
rica região do nosso Pais, Rica até no clima, que é realmente um clima ~onvi
dativo para a vida do homem. 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. GABRIEL HERMES (ARENA - PA)- Com prazer. 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Nobre Senador, V. Ex• ao sere
ferir ao Tucurui, deve sentir uma certa emoção, porque, como membro da 
Comissiio Parlamentar que visitou a Alemanha, a França e a Âustria, no mês 
passado, V. Ex• teve o prazer nos estaleiros Le Creusot da França, de 'pôr a 
miio nas hélices das turbinus de Tucurui. Portanto, antes que elas estejam 
aqui no Brasil, V. Ex• já as viu fundidas e preparadas nos estaleiros de Le 
Crcusot. Era a noticia grata ao Senado e a V, Ex•, que eu queria dar. 

O SR. GABRIEL HERMES (ARENA- PA)- Muito grato a V. Ex•, 
nobre Senador Dirceu Cardoso. 

Sr. Presidente, a propósito deste aparte do nobre Senador Dirceu Cardo· 
so, trarei para o conhecimento da Casa e, principalmente, daqueles que cstu· 
damo assunto, todo o material que consegui colher na minha viagem, sobre o 
aproveitamento dos rios da Europa: do Sena e, acentuadamente, do Reno. 
Rios por onde o transporte de carga atinge a milhões de toneludasjano, rios 
por onde :.1 Holunda, a Bélgica, a França, a Alemanha, colhem, todos os anos, 
milhões de dólares, atravês do turismo feito na navegàção permanente desses 
cursos de água. Isto scrfl objeto de um estudo para que, Sr. Presidente, dcs· 
pertcmos, tulvc:t:, um pouco :1 atenção daqueles nossos patrícios responsitveis 
pehts nossus estrudas, principalmente csso1s "estradas que ;.mdum" expressr1o 
que ni'io é minha, mas c.le Puscul e foi repetidu- e li qunndojovcm- por um 
escritor muito cstinH1do, c dos m:.tis férteis que o Pmú proc.luziu, R:lirnunc.lo 
Mor:ds, um homem que escreveu nwis de 20 c."'.celcntcs tr:tb:tlhos como "O 
llomcm de ll;lcnvnl", "Nn Plnnfcie Anwzônica'' c outros, e que chamava os 
rins "carninlws que and:un" c que tão numerosos são no Brmil e ti'to pouco 
<~provt:ititc.llls. 

/\las, Sr. Presidente c Srs. Scn:.tdores, :t ELETRONO RTE, agora pretlCU· 
pada corn tl prnhlcma energético, ao desenvolver o inventúrio hidrclêtrico da 
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Bacia do rio Tocantins, estudou a possibilidade de construir umn barragem 
próxima a S:mta Isabel, a qual foi considcradu idcul, com o 11proveitamento 
hhJrcl~trico do hai.'<o Araguaia. Essa barwgem scriuloculi1.ada imediatamen
te ii jus:mtt.: das corrcdt:irns de Sunta Isabel, local que já visitei, devendo o rc· 
scrvutório a ser formudo, afogar os obstáculos à navcguçUo, visto que o seu 
remanso se estenderia até um pouco acima de Conceição do Aruguaiu. 

São indiscutiveis as vantagens que esse aproveitamento poderá tm1.cr à 
navegação, na medida cm que estenderá de modo permanente, seguro, a nu· 
vegaçilo do Tocantins por mais de mil c quinhentos quilômctros do rio Ara· 
guaia, somados aos setecentos quilõmetros do rio Araguaia, alcançaremos 
dois mil c duzentos quilõmctros navegáveis, cm todo o centro do Puís. No cn· 
tanto, pam que essa obra possa ter o carâtcr de aproveitamento múltiplo, o 
empreendimento deverá ser projetado de modo n compatibilizar os diversos 
usos da águn, ou seja, o energético com o trans?ortc. 

N'l caso, fiz estudar por técnicos, Sr. Presidente, tudo aquilo que se tor
na ncccssflrio, E esses técnicos, não são outros scniio aqueles brasi !eiras a pai· 
xonndos da PORTO BRÁS, do Ministério dos Transporte.~ que, num desejo 
de colaborar, num desejo de ver realizado esse sonho de muitos, como esteve· 
lho c apaixonado Dr. Portugal, de quem cito o nome com respeito, que cstu~ 
daram c forneceram os elementos, e esses elementos, estou transcrevendo c 
lendo, e· eu os levarei pessoalmente aos Ministros dos Transportes e 
das Minas c Energia. E irei mais além, como fiz com o caso das eclusas 
de Tucurui, irei ao Presidente da República, porque sei da grande utilidade 
deste caminho de águas para o Brasil. Tudo sobre o aproveitamento hidrel~
trico c hidroviário de Santa Isabel, localizações, acessos, ocorrências na área 
dc reservatôrio, todos os dados de profundidade, enfim, Sr, Presidente, todo 
o estudo recebi das mãos dos técnicos, c faço que constem deste meu pronun
ciamento, Até o orçamento me foi dado. São dados s~rios, seguros, que de· 
monstram o valor, a importância dessa obra a ser realizada. E mais, at~ o cus· 
to do quilowatt, agora que nós discutimos o preço de um quilowatt de cncrgiu 
nuclear, processo que defendo e acho que o Brasil deve fazer, agora que nós 
verificamos a necessidade de buscar energia cm qualquer fonte possível, das 
madeiras aos produtos agrícolas os mais primários. E verificamos, pelos estu
dos dos técnicos, absolutamente idóneos, que dizem: 

.. Considerando-se o investimento nas eclusas a fundo perdido, 
obtém-se o custo de USS 538 por quilowatts - muito mais barato 
do que qualquer outra fonte de aproveitamento energético hoje cm 
uso.no País- o que parece constituir um empreendimento altamen· 
te vantajoso do ponto de vista energético, justificando-se a análise 
da prioridade da implantação da usina hidroelétrica de Santa lsab<l. 

Além disso, dizem os técnicos, essas obras seriam de fundamen· 
tal importância para garantir a continuidade da navegação, na futu· 
ra hillrovia Tocantins-Araguaia." 

Esses elementos, Sr. Presidente, digo com firmeza, empolgam-me. 
Percorri muitas vezes os rios Tocantins c Araguaia, quando jovem, c 

mesmo depois, já amadurecendo, como Presidente do Banco da Amazônia, 
levando crédito àquela gente distante, estendendo agências de banco da Ama
zônia e isso já pelo ano de 1951 a 1954 quando presidi o órgüo de crédito. 

Visitei inúmeros lugares onde o homem está radicado, vivendo uma vida 
feliz numa terra farta, que tudo oferece ao homem para o seu progresso, que 
será tambêm o progresso do Pais. Mas, reclama transporte, porque muitus 
vezes fica dependente c fnltn estradas, caminhos, quando tem à mão este ca
minho que andu. O rio serfl a grande estrada da redenção deste vale imenso, 
tão grande quanto quase todos os países dn Europa, de Portugal a França. O 
Araguaiu tem terras que nos encantam, praias maravilhosas, fartura de pei
xes, enfim, uma imensa riqueza no coração do Brasil à espera apenas que nós 
brasileiros nos voltemos e canalizemos essa grande montanha de 120 milhões 
de brasileiros, para estas terras tão boas para viver, tiio fartas de óguas, de 
peixes, de clima nunca demais frio, nem nunca de intenso calor, 

Esta é a mensagem que deixo, hoje, nesta Casa, que irei levar uo Ministro 
dos Trunsportcs, ao Ministro das Minas c Energia, ao Presidente da Repúbli· 
ca a quem levei uma, a das eclusas que Tucuruf c o Tocantins rcclumuvam 
com quem fui conversar, como disse certa vez pensando em 9 ou 1 O minutos, 
c tive uutençào de Suu Excelência voltada pura o problema 39 minutos. E de
pois tive u satisrucào do convite de Sua Excclê:nciu paru ver u ussinuturu do 
convênio dus eclusus c que tornará o Tocantins navegãvel até além de Mura~ 
hil. 

E ugont, Sr. Presidente, irei upelar pura que fuça as burrugens de Suntu 
M:~ria, de.: onde suirll encrgiu, e com as cclusus propiciará u navegação de 
1.500 km de rio, qu< ligudos nos 700 do Tocantins duruo no Brnsil2.200 km 
de estmdus de úguutodu ela prontu pura servir ao Brusil. Faço, ainda, constar 
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deste pronunciurnento o estudo, que detalhn o rio Araguniu c seu uprovc1t:1· 
menta como fonte de energia c hidroviu. (Muito bem! Palmas.) 

DOCUMf.NTO ,1 QUF. SE RF.FF.RF. O SR. GABRIE/.1/F.R
MES EM SF.U DISCURSO: 

I. Rio Araguulu 

Nasce nu Serra do Cniapó, junlo Us cabeceiras dos formadores dos rios 
Par;~guui c Paraná, Seu curso tem a dircção predominante S-N, quase parulc
la ii do rio Tocantins, com o qual conOui nas divisas dos estudos de Goiás, 
Par:í c Mamnhão. 

Suu íuc:a de drenngcm é de 382.000km1 c seu curso é composto basica
mente de trechos com declividades suaves c geologia bastante definida, 

No seu trecho médio, que vai de Raliza à Conceição do Araguaia, o rio 
apresenta leito arenoso e móvel devido no grande transporte de sedimentos. 
Neste trr.."cho de cerca de 1.200 km o rio é considcr:Jdo fruncumente mtvegí1vel 
o tino inteiro sendo g:mmtida uma profundidudc mínima de 0,80 m na estia· 
gcm. 

Dois contribuintes deste trc~ho aumentam a í1rca de innuência da hidra
vi~! Aragu:1ia-Tocuntins. O rio das Mortes. cortando uma região de imensos 
investimentos :Jgrícolas, c o Java~. braço menor do· Aruguuin, que forma a 
Ilha do B:.~nan:11, com cerca de 300 Km, cruzando uma região igualmente rica, 

O trecho crítico em termos de n:1vcgaçlln é o que vai de Conceição ao vi
larejo de Sun111 Isabel, cuja cxtensiio é de aproximadamente 350 km. Apre
senta uma série decorredeiras, travessões e rí1pidos. A navegação neste trecho 
i: considcr:1da impossível em ilguas baixas c problemáticas em águas altas, No 
entanto, existe uma nuvcg:1çào irregular que atravessil esse estirào, atingindo 
Cuncciçiio c utiliLando h:ucos de até 60 t. 

A ELETRONORTE, ao desenvolver o Inventário Hidrcli:trico da Bnci:1 
do rio Tocantins, estudou a possibilidade de construir uma barragem próxi
nw a Santa Isabel, a qual foi considerada ideal como aproveitamento hidrclé· 
trico do baixo Araguaioa. Essa barragem seria localizada imediatamente aju
sarlle das corrcdciras de Santa Isabel, devendo o reservatório a ser formado 
afogar os obstí1culos à nevegaçi\o, visto que;: seu remanso se estenderia atê um 
pouco acima de Conceição do Ar:1guaia. 

São indiscutíveis as vantagens que esse aproveitamento poderá trazer à 
navegação, na medida cm que estenderá, de modo permanente e seguro, a na· 
VL""gaçrto do Tocantins por mais !.SOO km do rio Araguaia. No entanto. para 
que c:ssil obra possa ter o car{ttcr de aproveitamento múltiplo, o empreendi· 
menta deverá ser projetado de modo a compatibilizar os diversos usos du á· 
gua. No caso, são três os aspectos que devem ser tratados cm comum, entre 
os sctorcs de energia c de navegução: 

I -inclusão, no "lay-out" da barragem, de um sistema de transposição 
de desnível-eclusas, adequado à hidroviu cm questão. 

2- minimilnçào da deplcção do reservatório que, para u navegação, 
deve ser a menor possfvel, desde que tal requisito não venha a trazer sérios 
prejuízos i1 operação da usina. 

3- análise, do ponto de 'vistu global, da prioridade para a construção d:~ 
bomagcm c Usinu Hidrelétrica de Santa Isabel em relação aos demais apro
veitamentos hidrclétricos na Bacia do Tocantins. 

2. Apro,.ltamcnto Hldrclétrlco de Santo Isabel 

2.1 - Locali:açào e ac,•ssos 

O local do aproveitamento situa-se a cercu de JS km a jusante das corre· 
dciras de Snnta Isabel. O acesso rodoviário principal é a rodovia BR-153 
(Bclém-Bmsília), que desenvolve-se à direita do rio Araguuia, próximo ao di· 
visor de águas com o rio Tocantins. 

Rumo ao norte, encontra-se, inicialmente, a rodovia G0-136 c, cerca de 
50 km a seguir, 11 BR-230, roi.lovia Transam:1zônicu. A primeir:t, segue puru 
Anuni1s eu segundu, ruma cm dircçào u Murab(l, Por qualquer dessas duus 
rodovias pode ser passivei atingir o locul de aprovcitumcnto com a cons
trução de estrada de acesso de aproximadamente 50 km. 

2.2 - Ocorrh1cia 1ta árc•a do rt'.\'t'r\!rJlljrio 

A ár<a a ser inundada, na cota I 50,00m, serA de 1.680 km', sendo 660 
km: correspondentes uo próprio leito do rio. 

Serão inundai.las us seguintes estrudas: 
- 3 km du rodoviu cstuduul G0.33H, no trecho Xumbioli-VHnll~rlimciH 
-6 km da rolloviu estuduul G0-3H6, no trecho Arugunfnu-Aruguanà. 
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~---------------------------------------------------------------------------------------J 
!.J - Dados do aproveitamento 

Na máximo normal - 150,00m 
Na mínimo operacional- 131,70 m 
Queda máxima bruta - 55,00 m 
Queda má•ima liquida - 53,40 m 
Potência para queda máxima - li x 160 '7 1.760 mw 
Potência índice (f.c. ~ 0,50} - 1.440 mw 

2.4 - Arranjo geral 
Pelo estudo de viabilidade técnico-econômica, desenvolvido pela ELE· 

TRONORTE, as estruturas foram dispostas cm três dircções, consistindo, da 
margem esquerda para a margem direita: 

-um trecho de barragem de cnrocamento com 1.330 m de comprimento 
de crista, inclinada para jusante; 

- um trecho em concreto com 320 m de comprimento, correspondente 
ao vertedouro; 

- um trecho cm barragem de gravidade, com 325 m de comprimento, 
correspondente a tomada d'água; 

- um trecho de barragem de enrocamento, com 430 m de comprimento 
de crista, inclinada para montante. 

A primeira fase do desvio seria feita pela calha natural do rio c, na segun
da etapa, o desvio seria feito através de 34 adufas implantadas, temporaria
mente, no vertedouro. 

2.5 - Orçamento padrão 
O Inventário Hidrelétrico, jã citado, traz um orçamento detalhado de 

UHE de Santa Isabel a preços de maio de 1972. Reajustanto esses preços para 
junho de 1979, de acordo com os índices nacionais de preços da construção 
civil de obras públicas da revista "'Conjuntura Econômica", c tomando como 
índice médio de reajuste para esse período 815,35%, atinge-se: 

Valores em 

-desapropriações c rclocaçõcs .......... . 
-obras civis . 
-equipamento permanente .. , .. , ...... . 
- aCC330S , , • , • , , , , , , , , •••• , , , , , , , • , ••• 

Custo direto lolal .•• , .•••.. , , •••.••• 
-canteiro e acampamento ............. . 
-projeto c administração .............. . 

Subtotal .... , • , •••.•.•• , • , •••. , •• 
-juros durante a construção (32,8%) ..... . 

Cuslo Tolal Ounho/79} .............. . 

CrS 1.1100.000,00 

1.027 
6.899 
3.429 

291 
11.646 
1.130 
1.674 

14.450 
4.740 

19.190 

ou sejam, cerca de USS 775 x 10', considerando-se USS 1.00 = CrS 24,77 
üunho/79}, a que se devem somar, apro•imadamentc, USS 126 x 10• para as 
obras de transposição pela navegação-eclusas. 

3. Conclusões 
Considerando-se o inv~7-:timento nas eclusas a rundo perdido, obtém-se o 

cuslo de USS 538/kw, o que parece constituir um empreendimento alta· 
mente vantajoso do ponto de vista energético, justificando-se a análise da 
prioridade de implantação da UHE de Santa Isabel. 

Altm disso, essas obras seriam de fundamental importância para garan· 
tir a continuidade da navegação na rutura hidrovia Tocantins-Araguaia, 
com ccrcu de 2.200 km de extensão que, se Implantada, poderá vir a ser, a cu r· 
to prazo, o grande corredor de transporte do Brasil-Central, servindo aos 
estudos de Mato Grosso, Goii\s, Par4 e parte do Maranhão e constituindo-se 
cm um fato r de viabilidade do desenvolvimento cm larga escala dessa ârca, 
pela oferta de transporte de baixo custo à sua produção até aos portos fluvio
murHimos de Belém c Vila do Conde. 

o SR. PRESIDENTE (Luiz Viana}- Sobre a mesa, projeto de lei que 
será lido pelo Sr. 1Y-Sccrct6.rio. 

t lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 262, DE 1979 
uE.-.Iabclece condlcões para a transrerêncla do controle do capital 

de empresas nacionais pura pcs.'iOas Jurídicas e?trangclras." 

O Congresso Nucional decrctu: 
Art. I~' Quulquer operação que importe na transferência parn grupo 

económico cstrunt;ciro ou multinucionul ou pura cmpresu controlada por cs· 

trangeiros, do controle de empresa, cuja muioria do capital com direito a voto 
pertença a brasileiros c que tenha sido favorecida com incentivo financeiro 
concedido pelo Poder Público, dependerá sempre de prévia aprovação do Po
der Executivo, através do Ministério da Indústria c do Comércio ou do Mi· 
nistério da Agricultura, ouvidos, conforme o caso, o Conselho de Desenvolvi· 
mento Industrial, o Conselho de Desenvolvimento Comercial c os órgãos de 
desenvolvimento regional ou setorial. 

§I' Para os efeitos desta lei, considera-se ajuste ou contrato de transfc· 
rência a operação ou operações mediante as quais a empresa de maioria de 
capital estrangeiro torna-se titular, dirctamente ou através de outras empre· 
sas sob seu controle, de direitos de sócio que lhe assegurem prcponderãncia 
nas deliberações sociais c o poder de eleger a maioria dos administradores. 

§ 2• O Poder Executivo, na regulamentação desta lei, podcrã cstabclc· 
ccr uma escala de prioridades, para efeito de sua gradual implantação, lcvan· 
do cm conta, além de outros critérios, o porte das empresas, os diversos ra
mos de atividade económica c as peculiaridades regionais. 

Art. 29 Iniciados os cantatas com a empresa estrangeira ou multinacio· 
na I, a empresa nacional encaminhará carta-consulta ao Poder Executivo, de· 
talhando todos os aspectos económicos, financeiros c sociais da negociação c 

,solicitando autorização para concluf·la. 
§ I' Quando se tratar de empresas industriais, comerciais ou de ser· 

viços, a consulta será dirigida ao Ministério da Indústria c do Comércio. 
§ 2' Na hipótese de empresas agrícolas, agropastoris ou agroindus· 

triais, o assunto scrâ submetido ao Ministério da Agricultura. 
Art. 39 Para os efeitos desta lei, entende-se por incentivo financeiro o 

estimulo dessa natureza concedido pelo Poder Executivo. 
Art. 4' O Poder Executivo, ouvidos os Ministérios da Indústria c do 

Comércio c da Agricultura, regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessenta) 
dias. 

Art. 5' Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação. 
Art. 6' Revogam-se as disposições cm contrário. 

Jusllficaçio 

Durante os últimos quinze anos instaurou·se, no Pais, um processo acen
tuado de desnacionalização de nossa economia, pois dezenas de empresas ge
nuinamente brasileiras foram absorvidas ou passaram para o controle de gru· 
pos cconômicos estrangeiros ou multinacionais. 

Em verdade, é evidente que o Brasil, cm virtude do estágio económico
financeiro que está a atravessar, não pode prescindir do capital estrangeiro, 
devendo yalcr-se, igualmente, do know-how de nações de tecnologia mais 
avançada. 

Todavia, nada justifica que as empresas brasileiras devam perecer cm 
racc dessa situação, sofrendo concorrência desleal por parte de empresas es
trangeiras c enfrentando duas únicas alternativas: a falência ou a venda aos 
grupos concorrentes. 

Nesse contexto, nosso objctivo não é, de nenhuma rorma, vedar evcn· 
tuais operações de venda de empresas brasil~iras para grupos estrangeitos, ou 
mesmo dificultar a atuação, na País, de empresas alienfgenas, que podem c 
devem colaborar no processo de nosso desenvolvimento econômico.social. 

Procuramos, exclusivamente, tal como fazem todas as nações cm vias de 
desenvolvimento, disciplinar um importante setor de atuação do capital es
trangeiro, protegendo as empresas genuinamente nacionais. 

Assim, sempre que se viabilizar a possibilidade de transferência de cm· 
presa brasileira para grupo econômico estrangeiro ou multinacional, c desde 
que referida empresa haja sido beneficiada com incentivos fiscais oferecidos 
pelo Governo, deverá haver prévia consulta ao Poder Executivo, através do 
Ministério da Indústria c do Comércio ou do Ministério da Agricultura, con· 
forme a atividadc-fim desenvolvida pela empresa. 

A medida proposta no projeto, a nosso ver, encOntra-se plenamente sin· 
Ionizada com um dos importantes postulados do novo Governo da Rcpl1bli· 
cu, que tem como um de seus objetivos fundamentais o fortalecimento da pe
quena c média empresa nacional. 

Temos convicção de que a iniciativa será acolhida inclusive pelos mais 
ardorosos defensores do capitnl estrangeiro, pois seu anelo é t.i\o-somentc fa
zer com que os setorcs competentes do Poder Executivo se mnnifestem, abri· 
gutoriamente, em todas as trunsnçõcs da espécie, que interessam diretamcntc 
no País. 

A providência ulvitradu, u nosso ver, implica cm uma indispensável pro· 
tcçüo fi emprcs1.1 nucion:1l, sem quulquer espírito de xenofobia, e, scguramen· 
lc, cnscjmli positivHs repercussões no ;imbito da cconomiu nucionnl. 
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Por esses motivos, espemmos venha n proposituru u merecer o bcncplflci· 

to Uos ilustres membros desta Cnsa. 
Sal<~ dns Sessões, 3 de setembro de 1979,- Humberto Luccnn. 

( ... ·ts Comi.wh•,f dt• Cmutillliçào e Justica, de Educaçtio r Culwra, 
dt.• Fimmça.1 t.' dt• Rt•laçtjt'S E:aeriort•s.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O projeto lido scrl1 publicado c 
rcmetido las comissões competentes, 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Lido na sessão anterior, depondo 
Uc: votação o Requerimento n~' 320f79, solicitando seja dcstinudo u comemo· 
raciio do centenário de nuscimc:nto do ex-Senador Miguel Calmon, a Hora do 
Expediente da sessão de 18 de setembro. · 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer scntaUos. (Pau· 

sa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Sobre a mesa, requerimento que 
será lido pelo Sr. JQ.Secretário. 

E lido t• aprovado o st•gtlinte 

REQUERIMENTO N• 3%1, DE 1979 

Senhor Presidente: 

Nos termos do urt. 77, §I~', alínea a, do Regimento Interno, requeiro a 
prorrogação, por cento c vinte dias, do prazo da Comissão Parlamentar de 
Inquérito criada pela Resolução n~' 3, de 1979, que apuru a Devastação da 
Floresta Amazõnica e suas Implicações. 

de a['ll)io governamental, pois o Sr. Ministro do Trubalho, Murilo Macedo, 
no cncarninlwr uo Congresso Nncional o 01nteprojeto da nova CLT, deu uma 
cntrcvist:J :i impcnsu, f:~zendo sentir o empenho do Governo em que o saltaria 
rnlnimo ficasse isento da contribuição da Prcvidênciu Social. 

Com cstus consideruçõcs elucidativas, 'lucro lcvur t~lguns subsídios ao 
nobre Relutar du matéria, o nobre Scnudor Almir Pinto, pura ver se S. Ex• 
pode udmitir o rccxame do assunto cm plenário, de vez que os purecercs du 
Comissão de Constituição e Justiçu, no que se referem à constitucion11lidade c 
juridicid:1de, são passiveis, evidentemente, de modincação pelo Plenúrio, nu 
suu ulta sobernnia. 

Era o que tinhu que dizer, Sr. Presidente. 

O Sr. Almlr Pinlo (ARENA- CE)- Peço a palavra, para encaminhar 
a votnçào, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se· 
nadar Almir Pinto, pura encuminhar a votação. 

O SR. ALMIR PINTO (ARENA -CE. Para encaminhar a votação. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Na verdade, fui o Relator do projeto na Comissão de Constituição e Jus· 
tiça c pude sentir, na ocasião, que a Comissão dividiu-se em relação àjuridici
dade e constitucionalidade, uchando que era uma matéria um tunto contro
vertida. E nr1o só por ser controvertida c também por uma questão de espírito 
mais de humanidade, um homem que percebe um salário mínimo ainda ter 
aquele desconto para a Previdência Social. 

Cheguei mesmo a admitir que, cm face dessa controvérsia, poderíamos 
udotar um purecer razoável, que permitisse a aprovação do projeto. Mas, in· 
felizmente, o projeto foi julgado inconstitucional na Comissão de Consti· 

Saiu das Sessões, 3 do setembro de 1979. - Jarbas Passarinho. ' tuição e Justiça, e cu não poderei modificar esse pensamento, porque não é 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Jose! Guiomard- Alexandre Costa- Henrique de La Rocque- Helví
dio Nunes- José Uns- João Calmon- Moacyr Dalla- Amarul Peixoto 
- Hugo Ramos- Nelson Carneiro- Tancredo Neves- Lázaro Barboza 
- Jos~ Richa - Evelásio Vieira- Jaison Barreto - Lcnoir Vargas. 

OSR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Está finda a Hora do Expediente 
Pussa-se à 

Item 1: 

ORDEM DO DIA 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar du consti· 
tucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do 
Projeto de Lei do Senado n• 91, de 1979, do Senador Humberto Lu
cena, que isenta o salário miníma de descontos para a Previdência 
Social, c dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n• 283, de 1979, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão anterior, tendo a votação 
adiada por falta de quorum. 
Em votação o projeto. 

Tem u palavra o nobre Senador Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB. Para encaminhar a vo
tação.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Volto a esta tribuna cm atenção à presença, nesta tarde, do nobre Sena· 
<lar Almir Pinto, que é o relator da matéria nu Comissão de Constituição c 
Justiça, 

1\ mim me parece que aquele ilustre colega cometeu, salvo melhor juizo, 
um ligeiro equívoco nu elaboração do seu trubulho naquele órgão técnico, de 
vez: qUe, como já afirmei cm outru oportunidade, não se trata de ma1hiu fi· 
'wncdra, Sr. Presidente, cuju iniciativa estaria proibida aos Srs. Parlarncnta· 
rcs por força do urt. 57, item I, da Constituição Fcdcrul. No caso, u propo· 
sição versa matéria de natureza l!conômlco·socia/, de vez que se limitu a isen~ 
tu r o sulúrio mfnimo de desconto:; pura u Previdência Social, e dá outras pro· 
vidé:ncius. E 110 upresent{a~lu, tive, cm considcruçào à lei vigente que estabelece 
que o sulflrio mfnimo é concedido uo trubulhudor puru fazer fuce às dcspcsus 
de ~11imentucilo, morudiu, trunsporte, educuçào c higiene, nilo se incluindo, 
pnrtunto, no seu elenco, u Previdênciu Social. 

Suhcm V. Ex•s cu Cusu que os trnbulhudorcs que percebem o sulúrio 
n1fnimo jt'l têm umn remuncruçüo muito uqu~m dns suLJs neccssidudes reais, 
Fnr conseguinte, o projeto tem um grundc ulc11ncc sociul e, em tese, foi objeto 

meu só, é da Comissão. Mas acho um projeto humano, razoável c poderia 
justamente minimizar a situação de quantos pudessem perceber o salflrio 
mínimo sem o peso do desconto para a Previdência Social. 

Era o que tinha que dizer, Sr. Presidente. 

O Sr. Mauro Bcne•ldes (MDB- CE)- Poço a palavra, para oncami· 
nhar a votação, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se· 
nadar Mauro Oenevides, para encaminhar a votação. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE. Para encaminhar a vo· 
taçào. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Se dúvidas remanescessem cm relação à constitucionalidade c juridicida· 
de deste projeto, elas não poderiam subsistir, a partir deste instante, quundo o 
próprio Relator, o eminente Senador Almir Pinto, reconhece a justeza de que 
se reveste esta proposição, de autoria do eminente Senador Humberto Luce· 
na. 

t. certo que, ao isentar os trabalhadores que percebem salário mínimo da 
contribuição destinada à Previdência Social, pretende a proposição do reprc· 
sentante da Paraíba o reconhecimento da irrealidade cm que se assentam os 
níveis salariais brasileiros. 

E fora de dúvida que o Ministro Juir Soures, du Previdência e Assistência 
Social, cm manUestações reiteradas, inclusive no envio do antcprojeto da 
CLT à Cãmura dos Deputados, admite como perfeitamente válida esta tese, 
que isentará os trubalhadorcs do pagamento do percentual devido ü Previ· 
déncia Social. 

Parece-me que apenas o Congresso Nacional aguarda u oportunidude do 
envio de umu mensagem pura se manifestar favoravelmente em torno dons· 
sunto: é aquela posição tradicional de intolerância em que muitas vezes- e 
quase sempre- se situa 11 Muioria, procurando rejeitar proposições de indis· 
cut/vcl conteúdo social. como esta de uutoriu do eminente Senador Humberto 
Lucena. 

O Sr. Saldanha Derzi (ARENA- MS)- Permito V. Ex• um aparto"! 
(Com assentimento do orador.) Nobre Senador, de onde tirurf11mos os recur· 
sos que o Ministério du Previdência perderí1 com a isenção? Só um11 mens:t· 
gem do Governo aumentando u participuçilo de outrus c11tegorius poderá 
compensar o que u llrevidência Sociul irÍI perder, porque grunde ê o número 
Uos que dcscontum i1 base do Slli{lrio mfnimo. E necessário que vcnhu uma 
mcnsugcm. Vamos aguardar! 

O SR. MAURO DENEVIDES (M DI!- CE)- Nobre Scna~or Sal~u· 
nha Derzi, no próprio art. 2~' do projeto estia rrcvisto o rcssurcimento por pur· 
te do PI N, do FGTS, desses recursos lJUe desfalca rUo a reccit11 d11 Previdénda 
Social. 

--------- --L 
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O projeto, lucidamente clahoradu, prcvé indu~ivc ;1 indicac.;üo Jcv.::1~ 
fonte~. cuja indicação V. Ext agora reclama. 

O tiUC p<~rc~:c ~:crio, Sr. f»rc-.:idcntc, ~que o Congrc.<>so Nacion;d, um;1 vcl 
nwi~. dentro tlcstalinha tle inlkxihilidade, Uc intolcrúncia, cm que ~c ~i tua a 
B:mcaJa mujoritúria, esper;1 upcn:1s o envio de umu proposição por p;Jrtc Jo 
l'larwlto, a fim de que todos, numa posição harrnônica, se manirc~tcm favorú· 
veis <I est:1 m:ttériu. E realmente a invulidar;iio do prestígio c, .~obrctuJo, a in· 
valiUaçiíu daqucl:1s prerrogativas por parte do Congresso Nacional. 

t\crcdito que a Maioria, diante da m:mifcswçiio do nohrc Relator t\lmir 
Pinto, ficou rculmcntc numa situação incômoUa, porque se o próprio Rdator 
da matéria na Comissiio de Constituição c Justiça reconhece as suas impli· 
cac.;ões, :1 suu validade, os seus ohjetivos sociais, niio há por que sc negar 
apoio a esta proposição que vem ao encontro de milhões de trabalhadores 
que percebem aquele irrisório s:ilário mínimo estabelecido no Pais. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Em votação o projeto. quanto o 
constitucional idade. 

Os Srs. Senudorcs que o aprovam queirum pcrmaneccr sentados. (Pau· 
sa.) 

Rejeitado. 
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Sr. Presidente, pecou pal:>vra, 

pm:t umn questão de ordem, 
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - V. Ex• tem a palavra. 

O SR, DIRCEU CARDOSO (M DB- ES. Pela ordem. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, 

Está cm dúvida o Senado com a decisão da Mc:s:i! O Presidente colocou 
t:m votação o parecer do ilustre Senador Almir Pinto, sobre o projeto de au· 
tori;.t do Scnador Humberto Lucena. 

Pela votução que vimos aqui, o ilustre votou contru o parecer. Logo, 
aprovou o projeto. Há uma dúvida no nosso espírito, Sr. Presidenh:. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Então, vou esclarecer a dúvi· 
da. 

A vot:u;ào foi do projeto quanto à constitucionalidade, e não do parecer 
do Rclmor. 

O Sr. Humberto Lucena (MDB- PB)- Sr. Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Com a palavra o nobre Senador 
Humberto Lucena, pela ordem. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (M DB- PB. Pela ordem.)- Sr. Presi· 
dente, na sessão anterior, quando este projeto foi votado, levantei questão de 
ordem, e ficou estabelecido, na ocasião, que se votaria o parecer. V. Ex• pode 
mandar consultar as notas taquigráficas. Na oportunidade, quem presidi;:t a 
sessão era o nobre Senador Gabriel Hermes, 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Como não era eu que estava na 
Presidência, não ponho nenhuma dúvida nas palavras de V. Ex' Apenus terei 
de colocar novamente em votação, atendendo a essa ddiberaçt10 antc:rior. 
Volt;.JTd a colocar cm votação o parecer do Relator, Senador Almir Pinto, 

Em votução o parecer do Senador t\lmir Pinto. 
Os Srs. Scnadores que o aprovam mantenham-se sentildos. (Potusa.) 
Aprovado. 

O SR. MAURO BENEVIDES (M DB- CE)- Sr. Presidente. pe~o vo· 
ri/ic;1ç~Jo da votação, 

O SR. PRESIDENTE ( Luiz Viana)- Sendo evidente a falta de quomm. 
cm plenário, :1 llrcsidênciu dcix:1 de proceder à verilicaçüo solicit:ld:t, A vo
tação du maté:ria fica ndiudu pura a próxima sessão, juntamente com os itens 
2 e J du pauta, que estiio cm f:1sc de votação. 

Em rud10 du faltu de número, licu tnmbé:m adiudu u apreciaçlto do itc:m 
H, cuju matéria depende da votução de requc:rimcnto solicitando adiumento 
de su:1 discussão, 

Seio OJ .ft'!:llifllt'.\' os ilfrl.r CJljU I'OlU('tio r adiada 

-2-

Votação, cm primeiro turno (uprcciuçilo preliminur du con~titucionuli· 
lia de, nos tcrrno!i do urt. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se· 
nado n1• 96, de 1979, do Senador Nelson Curndro, que modifica a redaçilo do 
art. :!IIli a Lei n~' 4.266, de 3 de outubro de 1963, que instituiu o sulârio-ramiliu 
!.lo trubulhudor, tendo 

I'ARECER, sob n• 223, de 1979, du Comissuo: 
-de Consthultào e Justiça, pclu inconstitucionulidude, com voto venci· 

do dos Scnudorcs UJlnro Bnrboza, Tancredo Neves, Hugo Rnmos c Cunha 
Lima, 

-3-

Vtllaçilo, cm primeiro turnn (aprcci;tçüo prclimin;1r d,t L'llfl~titu~inn;di· 
dadc um termos do art. 2'J6 do Regimento Jntt:rnu),llo Projeto tle Lei du Se
nado H"' 11.2, tlc 1979, do Senador Cunha Lima, que considera JHio trihutúvcis 
p;!f;J efeito do Imposto de Rcnlla, o.~ provento~ c pcn~õc~ nas ~ondi~úc~ que 
indica, tendo 

1'/\RECER, suh n11 334, de 1979, lia Combs:io: 
- de Constituição e Ju!'ltiçu, pela in~.:unstitm:ionalidadc. 

-8-

Discussi1o, cm primeiro turno (apreciução preliminar d;J constitucion:di· 
dudc c juridicidadc, nos termos do art. 196 do Regimento Interno), do Projt:· 
to Uc l.ci do Sc:nado n11 157, de 1979, do Senador Fr;.mco Montara, qut: disptic 
sobre amparo iiO trabalhudor desempregado, garilntindo-lhc o direito ao 
auxilio-doença c à aposcntadoria por invalidel, tendo 

PARECER, sob n• 338. de 1979, da Comissilo: 
-de Constituição c Justita, pela inconstitucionalidade c injuridicidaJt:. 
(Dcpcndc:ndo da votação do Requerimento n9 319, de 1979, do ScnaUor 

Franco Montara, de adiamento da discussão, p:tra dilig~nciajunto ao Jnsti· 
luto Nacional de Previdência Social,) 

O SR. PRESIDENTE {Luil Viana) - Pas~arcmos, pois, ao item 4: 

Discussão, c:m turno único, da Rcdação Fim1l (ofcrcciUu pela 
Comissão de Redução em seu Parecer n~'450, de 1979), do Projeto 
de Lei do Senado nQ 247, de 1977, do Senador lt:tmar Franco que 
dispõe sobre a aplicação dos recursos do Fundo de Purticipacão Jus 
Municípios c dá outras providências. 

Em discussão a redução final. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro-a encerrada. 
Encc:rrada a discussão, a redução final i: considcruda dclinitiv;,unentc 

aprovada, nos termos do art. J59 do Regimento Interno. 
A mmérii.l vai à Cümura dos Deputados. 

E a seguillte a redaçào final aprovada 

Redoçào nnal do Projeto de Lei do Senado n• 247, de 1977, que 
dispõe sobre a apllcaçiio dos recursos ·do Fundo de Participatào dos 
Municípios, e dá I)Uiras providências. 

O Congresso Nucional decreta: 

Art. 11' Os recursos prOvenientes do Fundo de Participação dus Mu· 
nicípios, a que se rcfere o urt..'25, inciso 11, da Constituição, sert1o upli~:tllos 
conCorme os programas du Lei Orçamentária Municipal, cl:tbomlla :1 ~.::td:t 
uno, c aprovada pela respectiva Cümara dos Vc:rcadores. , 

Pmágrufo único, A receita global dn Lci Orçurnentoíria im.-luir[t, ohri· 
gutorii.lmentc, o monti.lntc de recursos próprios municip:tis, vincul:Jt.lns aos 
program:ts que devam ser executados. 

Art. 2Y Os programas de <l('llic:JçJo, incluídos na Lei Qrçamentúria M U· 

nicipal, atenllcrào, basicamente, às nc:cc:ssid;ldt:s reais do 1\1 unicipin, organ i· 
li.Jd;Js segundo diagnóstico pré:vio da situação, tomando por buse. no qut.:: l'nr 
aplicúvel. as diretriles e prioridi.ldcs dos Plunos Nacionais de Dcscnvolvimcn· 
to c enviados ao Tribunul de Contas da União. 

Art. JQ O Tribunal de Contus da UniUo se cncarregarú Uc clahomr os 
c:ílculL)S d;ts quotas rnunicip:lis, bem como se incumbir:i dej'ulgar a ;Jplicac,;;io 
Jus rccursm do Fundo de PnrticipaçJo dos Municipios. 

Art. 411 O Poder E:~ecutivo regulamentará~~ presente Lei no pra/o de 
I ~O {cento c vinte) dias, a contar da data de sua 'public;.Jçào. 

Art. 5v Esti.l Lci entra cm vigor na d:ua de sua puhlicm;iio, rcvugadOP'I:I~ 
disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viunu) - Item 5: 

Discussão, em turno único, da Redução Final (ufcrcciUa pclu 
Comissão de Redaçào em seu Parc:ccr n~' 46J, de 1979) do Projctu t.lt: 
Resolução nll49, de 1979, que aprovu as contas do Governo do l>is· 
trilo Fellcrul relutivus ao exercício de 1977. 

Em discussUo 11 reduçiln final. (Pausa,) 
N:io havendo quem queira discuti·lll, dcduro encerrada u discU\\:'ÍII. l~n· 

eerrudu es!ll, a redução finul é dudu comu dclinitiv:1mcnte uprovadu, lh: :n;ur· 
do com o nrt. J59 do Regimento Interno, 

A matéria vai à promulguçiio. 

____________________________ ..,...,.._...,.._,..._.,..,.......,_.,......,._~'f'P,_~)l.,-, i .. .l?F.J ,i.f..:t"~~, •• ,.,.,...--~ 
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E a ,çeguintt• a rt>dacào final aprovada 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 49, DE 1979 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do urt. 42, inciso 
V, da Constituição, c cu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1979 

Aprova as Contas do Governo do Distrito Federal relativas ao 
Exercício de 1977. 

O Senado Federal resolve: 
Artigo Único. São aprovadas as Contas do Governo do Distrito Fcdc

r:ll, rr::lativas ao exercício financeiro de 1977, na forma do Parecer Prc!vio 
aprovado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, na scssiÃo de 28 de se· 
lembro de 1978, 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Item 6: 

Discussão, cm turno único, da Redução final (oferecidu pela 
Comissão de Rcdação em seu Parecer n~' 444, de 1979), do Projeto 
de Resolução n~' 50, de 1979, que suspende: a execução do art. 111 da 

. Lei n• I 0.421, de 3 de dmmbro de i 971, do Estado de São Paulo. 

Em discussão a redução final. {Pausa,) 
Nenhum dos Srs. Senadores solidtando a palavra, declaro-u encerr:1d:t. 
Encerrada a discussão, a redução final c! dada como aprovada, nos ter-

mos do art. 359 do Regimento Interno. 
A matéria vai U promulgação, 

E a .rexuitllt' a redaçiio jinal aprol'ada 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 50, DE 1979 

Faço saber que o Senado Federal .1pravou, nos termos do art. 42, im:isu 
Vil, da Constituição, c cu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE i979 

Suspende a execução do artigo }Q da Lei n~> 10.421, de 3 de dt .. 
lembro de 1971, do Estado de Siio Paulo. 

O Senado Ft:dcral resolve: 
Artigo único. E suspensa, por inconstitucionalidade, nos termo!! da dc

cis:1o dennitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida cm 13 de abril de 
1977, nos autos do Recurso Extraordinário n~' 84.994, do Estudo de sao Pnu
lo, a cxecuçào do artigo Jl' da Lei n9 I 0.421, de 3 de dezembro de 1971, daquc· 
le Estado. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- llem 7: 

Discussão, cm segundo turno, do Projeto de Lei do Senado nQ 
19, de 1979, do Senador Humberto Lucena, que nxa novos limites 
de idade para inscrição em concurso público ou prova de scleçào cm 
entidades da Administração lndircw., e dá outras providências, ten
do 

PARECERES, sob n•s 429 c 430, de i979, das Comissões: 
-do Consliluição e Jusliça, pclu constitucionalidade e juridici· 

dadc; e 
-de Serviço Público Civil, favorável, com voto vencido, em St:· 

parado, do Senador Bernardino Viana, 

Em discussão o projeto, em segundo turno. (Pausa.) 
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, declaro encerrada adis

cussão. 
Encerrada esta, o projeto é dado como definitivamente aprovado, nos 

termos do art, 315 do Regimento interno. 
A matéria vui à Comissão de Redução, 

E o seguintt• u projelrJ apro1•ado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 19, DE 1979 

Fixa novos limites de Idade pnra inscrlçiio em concurso púhllco ou 
pro~ a de scl~iio em entidades du Administração lndlrctn, e dú outrns 
providênclns. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. li' São Ji11.udas cm UHdczoito) c 50 (cinqUentu) unos, rcspcctiv:l

mcnte, u id:~dc mfnima c máxima, pura insL'riçiio cm concurso p1'1blico ou pro· 
va de sclcçào destinndu ao ingresso nos cargo:-. ou empresas dus emprcsus 
pllhlicils c dus socicdudcs de economia mistu, comprccndidus na udminis· 
traçijo indirctu da Uniiio. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo estende-se também aos órgãos 
:~utõnomos, a que se refere o parágmfo primeiro do art. 172 do Decreto-lei n~' 
900, de 29 de setembro de 1969. 

Art. 211 Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação. 
Art. J~' Revogam-se as disposições cm contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Esgotada a matéria constante da 
Ordem do Dia, concedo a palavra ao nobre Senador Henrique Santillo, por 
cessão do nobre Senador Jaison Barreto. 

O SR. HENRIQUE SA'NTILLO (MDB- GO. Lê o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente, Srs, Senadores: . 

Nossa intenção, hoje, seria a de discutir com o Pais c esta Casa, cspecili· 
camentc, o momentoso assunto da crise de energia, no bojo do qual a crise de 
petróleo lcm relevância prioritária. 

Isto, entretanto, afigurou-se-nos desde logo impossível fora de um cnfo· 
que sistémico, pois o problcmll llpurcntemente estanque do petróleO assim 
como o dos demais problemas estanques que assaltam a problemática nacio
nal fazem parte de um conjunto amplo de relações c interdependências. 

Permito-me esclarecer esta dificuldade com alguns exemplos singelos. A 
escassez dr;: petróleo no Brasil gera a necessidade de sua substituição grada ti· 
v:t por fontes ulternativas de cnergiu, Entllo, abre-se o primeiro leque de inter· 
depcndéncias: o petróleo é fonte de energia para a cocção domiciliar dos ali
mentos; c! 1umbém um combustível para o trunsportc urbano, suburbano, in· 
tr;:rcstadual e internacional de pessoas, bens de consumo ou de produção, por· 
que inclui o transporte rodoviário, ferroviário, ac!rco e marítimo; o petróleo c!, 
aind;.t, fonte de energia luminosa para diversos fins, entre os quais se destaca 
o do fornc:cimento da iluminação domiciliar; c!, ainda, fonte de energia para o 
acionamento de motores industriais, assim como fornecedor ~c insumos para 
<t indústri<~ química. Nesse: último quesito, alcança o vestuáric pelos fios sin· 
téticos, ;1 indústria de calçados, de móveis etc. O petróleo é a panacé:ia univcr· 
sal da moderna socicdadc industrial. 

Logo, a opção do desenvolvimento que dependa desta única fonte de 
energia já determina toda uma estratégia governamental bloqueadora de inú· 
mc:ras rrioridades cconõmicas. 

Esta orção tc:m, por outro lado, seu choque de retorno: uma vez feita a 
opção cc:ntralizada no petróleo, grande parte do modelo de desenvolvimento 
a ele se submete:. A atração de capitais se remete ao desenvolvimento da in· 
dú:-.tria uutomobilistica que, por sua vez, J':í optou historicamente pelo motor 
a diesel ou gasolina, embotando a criatividade cientifica para o desenvolvi
mento de formas alternativas de energia para os motores cm geral, cm decor· 
rc!ncia da lei económica que submete os homens à ordem para seguir a linha 
da menor resistc!ncia. Ao mesmo tempo, a engenharia se volta pura a cons
trução de estradas, pontes c viadutos, enquanto desvia especialistas em qui
mie:~, el.:tricidade e mecânica para o campo da produção de automóveis c 
motorc:s a explosão, com perda de iniciativa c mão-de-obra de alto nível para 
a pesquisa e construção de casas, hosphais, escolas etc., assim como de seus 
equipamentos. A verticalização concentra os capitais, a mão-de-obra, assim 
como a ciência e a técnica no sctor automobilfstico. A formação de quadros 
para manter tal opção condiciona grande parte do sistema educacional. Sur· 
sem os monopólios e os oligopólios. O conjunlo da cullura se submete. 

O gigantismo do setor determina o conjunto da politica ou grande parte 
de uma economia, condicionando a justiça, o Congresso, as instituições fi. 
nancciras c os padrões morais à necessidade de sua expansão, O ciclo se fecha 
numa causaçii.o circular difícil de ser modificada por qualquer futor cultural 
cxógc:no. Cria-se a linha de dependência petróleo-indústria de motores n ex· 
plosão - mercado de trabalho - comercialização - sistema nnanceiro -
cultum (tecnologia c educação)- mais petróleo etc,, repetindo-se o ciclo até 
que a exaustão de um dos elos da corrente faça n crise circular por todas as 
suas junções. A panacêia torna-se o mui do século. 

Gcncrulizundo-se o raciocínio, será, por exemplo, impossível falar cm 
petróleo sem falar em sistema financeiro, sistema educacional, sistema poUti· 
co, modelo económico, custo de vida, repressão etc. 

Por isto, repudiamos com firmeza, por considert'l.-lo criminoso, o esforço 
do governo pura trunsformar a crise dos preços do petróleo no bode expia· 
uirio de tod11 a faléncia do modelo económico brasileiro, pura levar o pânico c 
o desespero ta populuçào e protelar as transformações económicas c sociais 
que o desenvolvimento nacional exige, 

O Brasil não é o único País importador de petróleo do mundo. Além dis· 
so, ainda produz 20% do que necessita pura muntcr seu desenvolvimento, o 
que lhe dú uma posição privilcgiuda diante da situaçào de mais de umu cente· 
n:1 de países, que não fuzc:m da crise do petróleo uma oportunidade paru der· 
rumar lágrimas c clamar infclicidudc, Todo esse: choro da burocracia tem, 
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portar.to, outro ohjctivo, que i: o de submeter a coletividadc, por um processo 
1.h: condici_onamento ~ublimi~ar, a um sentiment? de incompetência para rc
!'iolvcr a cnsc 1.h: cnergm c, uss1m, entregar às multinacionais o pouco que resta 
de independência no selar energético, pois nós nos recusamos a conceber que 
tod<~s <IS medid:~s governamentais que hoje envolvem o assunto sejam produ
to tão-somente da incompetência, mas sobretudo da mã fé de alguns adminis
tradores. Senão, vejamos: 

Desde os inícios da crise de energia, nada menos de cinco atentados fo. 
ram feitos contra a PETROBRÁS, sem que qualquer satisfação tenha sido 
dada ao Congresso, às Forças Armadas ou à opinião pública, através da im· 

P,\RTICIPAÇÃO RELATIVA DOS DERIVADOS NO CONSUMO 
NACIONAL DE PETRÚLEO (1973-1978) 

(%) 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

G;1~·olinu 31,3 29,4 28,9 26,6 25,2 24,7 
Úlco Diesel ...... 21,9 22,1 23,3 25,2 26,4 26,0 
Óleo Combustível , 27,7 28,4 29,2 29,7 29,8 30,2 
Outros Derivados . 19,1 21,1 18,6 18,5 18,6 19,1 

Tolul .. , , . , , , . , 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
prcnsu: o acidente com a âncora que destruiu o laboratório submarino no --------------------------
poço "Garoupa-6"; dois acidentes sucessivos com as sondas submarina.'i ad· 
quiridus à Inglaterra, que naufragaram praticamente no mesmo lugar, no 
Mar do Norte; o acidente com um sino de m~rgu\ho, que vitimou dois tt:cni
cos dó! PETROBRÁS e retardou por muito tempo seus trabalhos de pesquisa, 
e o misterioso desaparecimento de mais de 90.000 barris de petróleo do navio 
"Bmsília", vistoriado no Porto de Silo Francisco do Sul, em Santa Catarina. 
Fontes da PETROBRÁS estimam cm mais de 400 mil barris de petróleo des
viudo só cm 1978. 

Na última sexta.fcira, dia 17 de agosto, perdida numa coluna interna de 
informações secundúri:1s, no Jomal do Bra.çi/, encontramos a seguinte notfcia: 

"Anúncio de petróleo causa ameaças" 
"Macció - O repórter Bartolomeu Dresch, que anrmou numa 

série de reportagens, no jornal de A lagoas, a existência de petróleo 
em jazidas lacradas no subsolo alagoano, denunciou ontem que, por 
causa disso, vem recebendo ameaças anónimas, que incluem a sua 
família. O Jornal de A lagoas divulgou, tambt:m ontem, estudos de 
pesquisadores ingleses que anrmam existir grande lençol petroHfcro 
no Estado. Segundo o jornalista, a maior reserva de petróleo ala
goano se encontra no distrito de Riacho Doce, a 20 minutos do Cen· 
tro da Capital, onde jorrou o primeiro poço alagoano, cm junho de 
1936, depois de Edson de Carvalho ter sido perseguido por sustentar 
a existência do óleo." 

Os informativos da televisão têm mostrado, com freqUência, a existt:ncia 
de ja1.idas lacradas, tanto no interior de São Paulo, como na Amazônia. Por 
isto, u denúncia ora feita exige investigação e esclarecimento, por ser um dos 
componentes de todo um quadro de sabotagem contra a pesquisa brasileira 
de petróleo, 

Se não houvesse petróleo no Brasil, como explicar o súbito interesse das 
mullinacionais cm investir em contrutos de risco, que jú foi banido do capi· 
tulismo no s:llto qualitativo do capitalismo mercantil para o capitalismo n
n:.~ncciro'! E por que jú correm agora ti exigir :.1 modincação de tais contratos, 
com a inclusiio de clúusulas mais :.~trativas, st:niio pura t\Ctlbarem com o que 
resta de garanti:.~ ao monopólio estatal, pela Lei nll2.004, qut: o Executivo j1í 
;Hlmite modincar'! E que dizer do incspcrndo "patriotismo" de certos oligar
cas fltlulistas, ansiosos por descobrir petróleo em Silo Paulo c no Mato Gros· 
so, desde que as clúusulas de risco se estendum aos investidores particulures 
n:~cionais'! 

E que dizer, nnalmente, das medidas idiotas preconizadas pela Comissão 
Nacion;.1l de Energia, que jogam com a exasperação das classes médias, ele· 
vando os preços dos deriv:1dos limitando u velocidade nas estradas, redobrun
do a vigihincia sobre os automóveis, quadruplicando a taxa rodoviária única, 
t1met1çando reduzir o volume dos tanques, fechando os postos de gasolina aos 
sábados, domingos c feriudos, numa falsa exibição de escassez, quando se 
sabe que o Pais se dí1 ao luxo de exportar "excedentes" de gasolina a preços 
de banana c que o consumo automobilístico não chega a 20% da conta do pe· 
tróleo'! 

Como justific:1r :1 centralizaçiio de todas as prcocupnçõcs do Governo na 
rcduçi1o !.lo consumo de gasolina, se sua participação relntivu no consumo 
global dos derivados de petróleo, no Pais, foi de apenas 25% cm 1978'! O óleo 
diesel, o óleo combusttvel e i.lenmis i.lcrivudos s;io n:sponsf1veis pelos outros 
75%. 

Por outro I:~ !.lo, o fracasso !.lo sistema uo tentar rcdut.ir o uso i.lc gusolinu 
pclu extorsivo uumcnto de seus preços só não ê evidente pum u ull:l burocru· 
~.:ia estatal incompetente, Se cm 1973, :1ntes porlHnto lia politica ubsurdu de 
aumento, ... ua particir:u;iw relativa no consumo global i.lc i.lcrivudos i.le pc· 
trúlcu fui de Jlt;;,, cm IIJ7H, apôs aumento i.le 2,000% cm seu preço, c~su parti· 
~.:ipaç~n fui de ~y:;,, ll que é sinúnimn Uc fracasso. 

Se se considcrnr que o consumo totnl de petróleo, só cm 1978, cresceu em 
qui!SC 10%, conclui-se que o exagerado aumento do preço da gnsolina, trans· 
ferido parti os custos totais da produção em alguns c:1sos, onerando as classes 
médias por outro lado, tem apenas aumentudo os lucros da PETROBRÃS c 
exercido irresisllvcis pressões innacionárias. 

Dilem que é para desestimular o uso do veiculo individual. Ora, se apre· 
missu estú certa- c com ela concordamos todos- us conclusões são desus· 
tradus, pois para se desestimular o veículo individual bastavam outras medi
das mais scnsaws, como u sobretaxa na indústria automobilisticu, paru 
obrigú-la a reciclur-sc na construção de ônibus, tratares, caminhões c implc
mentos agrícolas motorizados, como p\antadeiras c colhcdciras ou a uumen· 
tar seu esforço de exportação. Para se dcsestimuiD.r o uso do veículo indivi
i.lual é ncc(:ssúrio, ao mesmo tempo, estimular o uso do veiculo coletivo, cor
rigindo especialmente os abusos das concessionârias de ônibus urbano, que 
prcstum péssimos serviços, em ônibus sem o menor conforto e segurança, 
além de insuficientes em número para atender à demanda atual. 

Ao contrário, u partir de 1973, duta da falêncin do "milagre económico", 
o crescimento du economia brasileira continua a ser comandudo pelos mcs· 
mos sctores da época do referido .. milagre", ou seja, os mais dinflmicos c do· 
minados pelas multinacionais, entre eles o da indústria automobilistica. No 
ano passado, enquanto a produção industrinl como um todo apresentou índi· 
ce de crescimento de 7,55%, a indústria automobilística cresceu 18,8%, 
mantendo-se entre os sctores de maior crescimento e de maior rentabilidudc 
da economia brasileira. Na verdade, são apenas estes selares dominados pelas 
empresas estrangeiras os que, nos últimos lO anos, tém crescido acima da mé
diu global da economia industrial do País. 

Eis porque a própria indústria automobilística, e não os usuários, têm 
assento com direito n voz e voto na Comissão Nacional de Energiu. 

E quanto ao aumento do preço extorsivo sobre o gás liquefeito de pe
tróleo que se pretende fazer, serú que a Comissão Nacional de Energia quer 
também desestimular o uso de fogões a gás sem oferecer qualquer opçl1o 
substitutiva'! 

Sobretudo no último ano, evidenciou-se um processo de dcsmoralit.ac;ão 
d:.~ PETROBRÃS, urdido nas entranhas de interesses alienigenas, objctiv>~n· 
!.lo, sem dúvid:1, comprometer o monopólio estatal do petróleo, uma das mais 
c."<pressivas conquistas populares da História do País. 

As dirctorias incoml?ctentes c carregadas de mú fé da cmpresú csttlt<-11 i.lc 
petróleo, nos últimos anos, e não ao monopólio estatal, dt!vc-sc tribut:lr uma 
s~ric de erros extremamente prejudiciais à Nação, entre outros, o de divcrsili· 
car excessivamente suas tllividades cconõmica!i, c o de P.rcocupar-sc com lu· 
cros r.:."<ccssivos, esquecendo-se de sua principal missão que t: a de procurar pc· 
trólco, perfumndo o solo. 

Não h;l explicação, ret~lmente, ter-se aumentado em apenas 70% a pro
du;ào nacional de petróleo nos últimos quase 20 anos, quando só no Gover
no Juscelino Kubistchck promoveu-se crescimento em qut~sc 1.000%. 

Qu:mdo o ex-Presidente Geisd resolveu optar pelos contratos de risco, 
houve inteiro repúdio nacional e de selares nacionalistas das Forças Arma
das, o que obrigou o Governo :1 impor dctcrmintldas limitações nus cláusulas 
contrutuais, consideradas exagemdas pelas emptesas multinacionais do selar, 

Posteriormente, toda a trama se fez no sentido de provar a falência mo
ral du PETROBRÃS c, por cxlensuo, do monopólio estalai, pura 
justificarem-se medidas destinadas a suavizar os contrntos de risco, cm be
neficio das empresas estrangeiras. 

Não há incompetênciu naciom1l pum descobrir petróleo. Pelo contrãrio, 
a compcténci:1 de nossos técnicos neste selar é reconhecida intcrnuciomllmcn
tc. Nem recursos limmceiros fnltnrium, dudns às novus condições do capitulis
mo intcrnacionul. 

Na vcrd:uJc, si\o hrasilciros forjados na lutn naciom1listu que, nos pau. 
clls, foram ad4uirini.lo invejável know-Jww, corpo de conhecimentos que 
constituem patrimônio nacional. 

---·"··-----------~----.-----...,.,...-,......,...,..,.,........,..,......,.,,...... .......... _,.., 
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S~::u idealismo nào pode ser muculudo pclu irresponsnbilidnde das suces

s iva!'i d in:tori:as da PETROBRÁS. 
A defesa do monopólio estntul do petróleo encontraria toda a naciun:~li

dndc:, civis c militares, na mesma trincheira, protcstundo nas pruçus públicas c 
lltls tluurtéis, contra u entrega de m:~is este sctor de nossa economia aos intc· 
rc:ssc:s ulienfgcnas. 

{ncnmpetênciu c má fi: têm sido o ~1panágio dos que, centralizando auto· 
riluriamcnte <IS decisões, perderam-se cm succssiv:1s medidas dcstinudas ~~ 
evit:.u-se o aprofundamento das discussões cm torno do estabelecimento de 
llma política energética para o Pais, sobretudo npós 1973. 

'Fruto da incompctl:ncia foram as medidas puliativas dcstinudas, por ex
t()rs i vos aumentos de preços da gasolina, à relativa redução de seu consumo, 
qu:111do st: sabe que tu! processo, ao lado de exerCer irresistíveis pressões inna
C'iort:\ri:ls sobre n economia como um todo, não utingc o fulcro do l"roblt·mu 
q11c reside no diesel e no óleo combustível. 

A mú fé, no entanto, configura-se na figura permanente f1 democrnti· 
r.~1~à11 d:1s fontes cnergl:ticas, rcstringindoase o poder decisório a alguns selo· 
rc:s du burocr<~cia estatal c do empresariado multinacional. Sem dúvida, o re
ceio i1 dcf11ocratização da própria produção energética levou o estado uutori
t;.'trio :1 esquecer nos escaninhos de sua máquina burocráticn todas as viáveis 
S<f.lluçiit:s pelo aprovcitumento da biomussn, do álcool etílico ao babaçu. 

l'roposit~tdamente, faz-se o Proálcool marcar passo durante 5 anos, 
porqut: o álcool t: fonte energética que inevitavelmente se democratizar{l, a 
11ilo ser qué os burocrutas impeçam absurdamente sua produção nos fundos 
de quintais, 

Já se evidencia :t trama de atitudes antiapatrióticas de grupos cconômicos 
t>lig:ucas, com us fauces vorazes voltadas para os cinco bilhões de dólurcs 
de.\L inados a investimentos no Proálcool. 

O plano de novos c vultosos recursos públicos voltados pura muior con
c~nt raçno de terras c de riquezas encontrará de pronto o repúdio c a rc:1ção 
d:ts forças vivas da nacionalidade. Estes recursos precis:trão levar cm conta os 
Jl'Toblcrnas sociais, pela preferência aos pequenos produtores rur:tis das re· 
g itles menos desenvolvidas do País, sem o que, se constituirão em mais um fa
tcr :J.ugrav:~r as desigualdades e as injustiças c se transformariio cm presas dó
ceis das empresas estrangeiras. 

Por isto mesmo, movimcntum-se as multinac:onais no sentido de assaltar 
C<Jtn voracidade de tubarões o seu rentável setor de distribuição c comerciali
l:tçiio i ntermcdiária. 

Sr. Presidente, Srs, Senadores, 
Não podemos, pois, falar em crise de energia, sem falar cm crise social, 

finamcira. cultural, política ou moral que, cm seu conjunto, redunda nn crise 
ele t o~o o sistema produtivo. 

Os governos, em geral, procuram justificar suas açõcs administrativas 
COITl vistu ao bem-estar da coletividadc. Este é, cm forma singela, o centro da 
rco riu Geral do Estudo, que tudo submete em nome da coletividadc. Se to
mur mos, entretanto, qualquer problema especifico cm nossa sociedade vere
mos. que hfl aí uma falácia entre os propósitos e os fins, Para construir ITAI· 
PU. por exemplo, o Governo procura empolgar o orgulho nacional, chnman
do a utcncào sobre o nivel de sua tecnologia, o csforço·concentrado de duas 
ra:1çacs. o volume dos custos, a precedência de seu tamanho sobre o tamanho 
ele ohras similares de outros povos, na orquestração de um sonho de grandc
r.:.t q uc cm polgue a população para apoiá-lo cm esforço concentrado. O efeito 
psk:<Jiógico' de tal postura leva os indivíduos a pensarem que suas vidas mc
lllur:arão em ruzào de tul sucrirfcio. Mas u obra se cont~m nu frialdade monu
mc!"ltul de seu isolamento, Na realidade, a população~ expropriada de suas 
tc:rr:1s c entregue a sua própria sorte, gerando problemas de migruçilo sem 
qualquer plunejumcnto, que opõe os fndios aos agricultores e posseiros u gri
l<iros, levomdo à fuga para outras regiões igualmente subdesenvolvidas do 
Pulsou para o exterior. Por falta de uma visão integrada do desenvolvimento 
d11s potencialidades da região, esta nilo upenus permuncccrú pobre, mus vcrú 
s.wt pobreza Bproximar·sc da mis~riu, pois os plnnos da construçilo de !TAl
PU. assim como o da construção dos dcmnis projetas hidrclétricos não prc· 
vi:cn1 uma infru-estruturn comunitária que lixe o homem n seu ambiente. A 
infr.o.a·cstruturn de educuçilo, saúde, recreação, vida cuhurul c abastecimento 
nesses cunteiros são us mfnimus suficientes pura manter com o mfnimo de sc
~ur:.utc<~ o undamento das obras. Silo ucumpnmcntos de mudcirn que serão 
i nund:tdos após u innuguruçilo, levando populuçõcs autóctones u procururem 
ll s~>hrt:vivi:ncia indfgnu nu pcrifcriu das grandes cidades, ussobcrbunc.lo o sis
t en1 :t ;tssistencial c o sistcmn repressivo com solicituções cumulutivus, que u 
l'llUiti~licaçtao de verbas jamais conseguir{! resolver. Conclu/da u obru, suas 
t crr .;1s ~adjaccntcs siio supervulorizttdus c ndquiridns pelus oligurquins linuncci
rm, p11ru lins de ~speculaçào c entrave uo desenvolvimento sócio·econômico 

locul, criando o purudoxo de uma região ricn cm recursos energéticos c hídri· 
cos st:culariz:ar seu atmso, A energia ussim produzida ignoru a população c 
vai, atmvés de caras c longas linhns de transmissiio, servir de suporte ao com· 
plexo inllustrial dll região Sudeste, cujas grandes empresas, cm sun muiorin, 
slto multinacionais, que ll recebem a preços subsidi:1dos pelo governo, que são 
rcpussados aos consumidores da rede Jomiciliar, Assim, uma região pobre c 
atmsada fornece suas potcnciulidudcs naturais c o esforço colctivo de seus li· 
lhos para drenar suas riquezas pma :lreas jil dcscnvolvidus, cujos interesses, 
cm suu maioria, tem o centro de decisão foru das fronteirus mtcionais. Tudo 
isto sem f:llar no custo social do investimento que, por suas dimensões, endi
vidi.l a economia nacional por muitos anos, atravt:s dn divida cxtcrnu ~rcsccn
tc c do preço de seus serviços, submeteu tecnologia nacional;) tecnologia dos 
trustcs, através do pagamento de patentes c roya/ties c faz o Pufs dobrur a es
pinha na barganha com as multinacionais pan1 obter outrus concessões. Aqui 
cabe lemhmr o exemplo mineiro da instnlação da FIAT, que veio condiciona· 
da não apen:1s a todos os incentivos que recebeu, mas tumbém it cntregn da 
construção d:1 hidrcll:trica do canal de Sào Simão a uma sua subsidiltria ita· 
lianu, com prejuízos sérios para a empresa nacional de engenharia, pois :.1 

Mendes Júnior jú a havia ganho. 
Este modelo se uplica a todos os projetas monumentais Jo desenvolvi· 

mento hidrclétrico entre nós, como Tucuruí, por exemplo, que não fornecer{! 
luz :to cuhoclo da Amazônia, mas aos trustcs estrangeiros da Ale;!,. c Ua A lu
norte, da Kawasaki Steel, do Projeto Jari c tantas outrus multinu.:ionuis que 
jú cmpalmam a propriedade da região com subsidias e incentivos fiscais, 

O Ministro Múrio Andre;u.za iniciou sua gestão prometendo conter todos 
os projctos :~groindustriais do tipo da Jari c da Volkswugcn. Mas como nas 
demais promessas de um Governo, há IS anos voltado para o interesse de po
tências estr:mgciras, não tomou qualquer providl:ncia. 

O Sr. Lomanlo Júnior (ARENA- BA)- V. Ex• permite um <lpi.trte'! 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- Com muito e•azcr. 

O Sr. Lomanto Júnior (ARENA - BA) - Nobre Scn:tdor 1-icnriquc 
S<tntillo, para que o nosso silêncio não represente a concordúncia com os 
conceitos emitidos, através do pronunciumento de V, Ex• nesta tarde, quero 
llitcr que o seu discurso tcrú resposta, haveremos de demonstrar as injustiças 
nele contidas. Por outro lado, quero assegurar a V, Ex• que o Governo que aí 
estú tem os mais arr:1igados sentimentos nacionalistas c está voltado cxclusi
vumentc paru o interesse nacional, preocupado com os graves problcmus que 
i.tOigcm o Pais. Pode V. Ex• ter a certeza de que todos estão sendo cncaminh:1· 
dos visando atender uos ultos interesses nacionuis. Queria deixar registrado 
este meu pensamento, a fim de que injustiças aqui comctid:ts, atruvés de nprc· 
ciaçõcs descabidas no discurso de V. Ex•, não fiquem sem uma manifestação, 
Não us uccitamos c queremos dizer, repito, que o Governo à frente do Pais é 
um Governo que tem todas us suas preocupações voltudas para o supremo in
teresse nacional. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (M DB- GO)- Estou pagando para 
ver, ilustre Senador Lomanto Júnior, porque, na verdade, até agoru, tudo 
tem demonstrado que cstu faSe dos últimos 15 anos da históriu brasileira foi, 
sem dúvidu nenhuma, a mais cntrcguista da história deste País, 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Permite V, Ex• um aparte'! 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- Com muito prazer, 
nobre Senador ltamur Franco, 

O Sr.ltamar Franco (M DB- MG)- Primeiro, é paru cumprimentar 
V, Ex• Mas, quando vejo, agora, o nobre Senador Lom01nto Júnior c': ·cr 4uc 
v <li responder a V. Ex• cm outru oportunidade, cu gostaria, se V, Ex~ me per· 
mitissc, cm allcndo ao seu pronunciamento na purtc cm que V. Ex• se referiu 
:tos contratos de risco, de lembrar o seguinte episódio: uma vez levantei nesta 
ÜIS:I, c uté hoje estou esperando resposta do Partido do Governo, o fato de 
que u Shell holundcsa se instalou neste País puru explorar o contrnto de risco, 
veja V. Ex•, com upcnas o capital de IDO dólares umcric<~nos, na épocu, sem 
sequer ter sede, upenus com a existência de um upurtamento na Pruiu li o Flu~ 
mcngo. Vcju V, Ex• u difercnciuçào de tratamento pum com us empresas nu
ciomlis. Imagine se cu, llc Juiz de Fom, pretendesse instulur uma liliul aqui. cm 
llrusíli;1, Je umu lirm:t, por exemplo, Je construção civil, o quanto o liovcrno 
exigiriu, cm pupl:is, puru que cu aqui me instulusse! E muis uindu, se l"rcten· 
desse cntrur nunw concorrl:nciu públicu, por certo, o cupital nàn seria llpcnus 
de 100 Jólares amcrieunos, Finahncnte o meu apoio lt V. L ', ~;ubtctudo 
~tuando faz um cnfoque do uurnento do preço du gasolina pura diminuir u 
consumo, essa pollticu ahsurdu do Governo, quundo V. Ex• fa1. rcfcrên~ i:1 uo 
oligopólio da indltstria uutomohilrsticu, que uindu hoje uurncnta o~ prc~os 
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dos automóveis, quando V, Ex' faz referência U presença da indústriu uuto· 
mobilistica no Conselho N:tcional de Energia, Era a razão, nobre Senudor 
Henrique Snntillo, interrompendo V. Ex' desta pequena intervenção no seu 
pronunciamento, 

O SR. HENRIQUE SAI'íTILLO (M DB- GO)- Agradeço imensa
mente o seu aparte valioso, Senador Itamar Franco. Veja como são as coisas: 
uma das alegações seriu a de que essas empresas estrangeiras- ai incluídas 
us "7 I rm~s" - vindo sob a forma de contrato de risco, tamb~m operuriam 
:..qui uma tmnsferênciu de tecnologia, o que não está ocorrendo. Há denún· 
das de todu u comunidade de órgãos do Pais neste sentido. 

Na verdade, se enclausuraram, se fecharam, se isolaram, c t:xplorando 
dt:terminados pontos da plataforma marítima brasileira, não t:stão transft:rin· 
do tecnologia, descumprindo a lt:gislação nacional nesse sentido, 

Ao contrário, a Jari- para demonstrar aqui mais um de tantos episódios 
cntreguistas patrocinudos por este Governo- que vinhu encontrando algu· 
mu resistência da Elctrobrás c dos nacionalistas cm geral paru instalar umu 
hidreli:trica particular na região, ucaba de conseguir seu intento. Com isto, a 
sober:tnia brasileira foi para a casa do chapéu, pois a Juri conseguiu quebrar, 
um:t por uma, todas us posturas jurídicas que garantem a soberania brasilciru 
sobre :t fol do rio Amazonas. Ali, como sabem, por denúncias repetidamente 
:trrescntadus na imprensa c no Congresso Nacional, já não existem represcn· 
tacões dos Poderes da República cm qualquer nível hier[lrquico. Não há prt:· 
feitos dirctos nem indirctos, eleitos ou "biónicos", em seus sete municípios, 
!'!iio hia Ciamarus de Vereadores nem foros judici[lrios ou simples cartórios, 
Niio hú registro civil, coletorias, juízes ou·tribunais. Nilo hú partidos políti· 
cos. Não há qualquer representação do Ex.~rcito, da Marinha ou da Aeronáu· 
ticu dentro da [lreu do projeto, Não há nem mesmo destacamentos da força 
púbhca t:stadual paru manter a ordem. Não há qualquer repartição do fisco, 
para acompanhar a entrada e saída de produtos. Todas as obr<as internas silo 
executadas por subsidiMias da Jari Florestal, com trabalhadores brasileiros 
que são dcst:ncoraj;ados a para lá levarem suas famílias, Por isto não há, tam· 
bém, qualquer manifestação cultural do povo br::~silciro: nem artesanato, nem 
folclore, nem literatura, nem ciência. O qut: hia é um núcleo de marginalizados 
na favelu do Beiradão, do outro lado do rio, com suas 5.000 prostitutas, seus 
trulicuntes, seus miseráveis, seus doentes, 

Então, só falta mesmo ao Projeto Jari a escolha de uma bandeiru t: de um 
hino pam transformar seu enclave cstmti:gico colonial numa nação indepcn· 
dt:nte, com representação na ONU e na OEA, coisa que não tardaremos a 
presenciar, se não colocarmos na área, para afirmação da soberania brusilei
ra, uma rcrrcscntnntução de nossas Forç::~s Armadas, com bases militares das 
t ·i;:s armas dentro do Projeto, através da criação do Quinto Exército, c que o 
Governo, rt:almente possa representar o povo e esteja lá, presente, 

Porque não me conformo, Sr. Presidente, em aceitar a idéia de que todo 
o aparato da Segurança Nacional, com todos os seus centros de estudos e seus 
sistemas de informação t: contra-informação caríssimos para o povo br::~silei· 
ro, ont:roso para a Nação, ainda niio se tenha capacitado de que a foz do rio 
,, mazonas é um dos mais importantes pontos estratégicos do Planeta, com 
sua entrada pum riquezas potenciais, como o petróleo, que ali deve existir em 
profusão e a borracha natural, que retoma sua importância com a crise do pt:· 
tróleo. 

A licença u Daniel Ludwig para instalar uma hidrelétrica particular no 
Valt: do Juri qucbru mais um monopólio cstat;al: o da energia elétrica. Tal fa· 
to, pois, coloca na ordem do dia a necessidade de se reconsiderar a negociata 
dJ Light, já que se as justificativas de Shigeaki Ueki para cmbair a conscién· 
cia nacion:tlist:t tio País foi a alegação de que essa empresa era a única conces· 
sionári:t de energi:1 elêtrica que ainda não fazia parte do "pool" brasileiro da 
Eletrobro'1s. Entiio, faz-se mistt:r cobrar da "gang" do arqui-entreguista Shi· 
geaki Ueki u e:\plit:iição de qut: motivos escusas e que forças ocultas levaram 
ú consccu~ào desse negócio sinistro e clandestino, realizando entre as paredes 
do Minhtêrio d:ts t\linas e Energia c do Palácio do Planalto, aproveitando-se 
do recesso do Congresso Nacional. Mas que o explique não apenas às CPis 
Ua Cúm:1:-a ou do Sen:..do c uos selares nacionalistas dus Forcus Armudas, 
por intL'; ·nédio de IPMs, mas uinda cm praça pública, numa Delegacia dt: 
Politica u :10 proletari:tdo faminto que reclama, nas ruas, atruvés dus greves, 
f:tti:~ de ·:lo que o modelo económico lhe negou, 

Rei, 11 n:uH.Io illl problemu du gerução d~tricu, nos murcos do atuul mo· 
de lo econômico, se pergunturmos u quulqucr técnico du Eletrobrús se Tu cu· 
rui rcpet•· 1 qumlro di! dept:ndi:nciu que descrevemos pum ltuipu, ele dirú que 
sim. Dir:'1 que a tecnologia no fornecimento dt: mllquinus e equipumentos estú 
~endo d1'putadu a nível internucionul entre fornuccdorcs franceses, ingleses 
ou umer· ·:uHl.,, Dir:'t que o financiamento t.lu obra hipotccarú u economia 
brasileira <hJ~ banqueiros ingleses, amcricnnos c franceses, a juros altos c por 

muitos anos, Dirá que a energia se volta para o consumo das multinacionais 
nortistas c nordestinas. Dirá que a comercialização do aço ou alumínio af 
produ:r.itlos, já estão comprometidos com o mercado externo. Dirú que os 
fundos sociais do PIS, do PASEP, do PIN c do PROTERRA não poderão 
voltar-se para a promoção do bem-estar local, porque estão também condi· 
danados uo custeio da obra. Mas se lhes perguntarmos se tanto o projeto de 
Tucurui, .:orno os demais projetas industriais a ele dependentes obedeceram a 
qu:tlqucr plunejamento prévio quanto à construção de escolas, hospitais, tea· 
tros, bibliotecas, estradas, planos habitacionais etc., responderá que não, por· 
que:: tais bt:neficios- dirá ele- são indiretos e propiciados pelo desenvolvi· 
menta que advêm desses interesses majoritários. Mas se perguntarmos se hú 
qu:..lqucr rlanejamcnto agropecuário ou industrial nacional para a fixação 
da população amazónica em seu ambiente, também dirá que não. Se pergun· 
ta r mos pela reforma agrária ou centralização da comercialização do consumo 
de subsistênciu local, apodar-nos·á de subversivo, de inimigo da cultura oci· 
dental, de pessimista ou desagregador insensato. Se perguntarmos, finalmen
te, pdo custo da energia, responderá que ela terá dois preços: o preço subsi· 
di:..do paru a indústria, a custo simbólico e o preço compensado da rede:: do· 
miciliar de distribuição, que tem de dar retorno ao financiamento. 

Este exemplo se generaliza para todo o Brasil. Por isto pode ~cr captado 
aqui mesmo, no vizinho Estado de Goiás, que represento nesta Casa. Qual· 
quer pessoa pode comprová-lo afastando-se, num fim-de-semana, para qual· 
quer estância ou sítio da periferia do Distrito Federal, para ver a irritação dos 
chacarciros que acreditaram no apoio governamental ao desenvolvimento 
agropt:cuário da região, onde a Cooperativa de Luz de Luziünia - CER
LUZ- além de cobrar todos os custos de retorno do investimento, atrav~s 
de tarifas elevadas nas contas de consumo, ainda cobra mais de 60 mil cruzei
ros, sob os mais variados títulos, para ligar D. rede a cada propriedade. Isto faz 
com que o sitiante ou fazendeiro, incapaz por sua pobreza crónica, a respon
der por esta e outras solicitações do desenvolvimento, prefira lotear as. suas 
tt:rras para o ócio e o lazer da burocracia do Distrito Federal. E só percorrer a 
área para se ver o desperdício do esforço social num construtivismo inócuo e 
perdulário, que confirma ser o modelo brasileiro de desenvolvimento uma 
obra de elevado custo social, mas de apropriação particular das minorias, o 
que, lt:vado às últimas conseqUências, explica todo o quadro de miséria das 
massas e da concentração de riqueza cm poucas mãos, com todo o corolário 
de sua dependência e individamento ex.terno. 

O mesmo questionário pode ser levado à pesquisa do fundamento social 
da indústria automobilística, com perguntas s1milares. Se perguntarmos quem 
constrói os carros e as estradas, saberemos que é o operariado brasileiro. Se 
perguntarmos quem leva os lucros, saberemos que é o imperialismo. Se per· 
guntarmos quem utiliza os veículos, saberemos que i: a tecnoburocracia enri· 
quecida com o desenvolvimento que ela mesma plancjou. Se perguntarmos 
onde moram os operãrios dessa indústria, saberemos que todos ou quase to· 
dos t:stão marginalizados na periferia das favelas ou nos cubículos distantt:s e 
caros do plano habitacional, transportando-se para o trabalho em Onibus ou 
caminhões desconfortáveis, perigosos e insuficientes. Se perguntarmos por 
sua saúde, saberemos que ele aguarda :-~as filas a disponibilidade do 
INAMPS, onde as omissões de socorro já fizeram escoia, e onde o prazo mais 
otimista para a marcação de uma consulta alcança. às vC:zes, 30, 60 ou 120 
dias. Se perguntarmos como ele pode fugir ao circulo vicioso do desconforto, 
saberemos que terá de estudar após horas exaustivas de trabalho, numa buate 
educacional qualquer da rede particular noturna, a preços cscorchantes, onde 
campeiam os varejistas dos tóx.icos cm busca de suas vítimas. Se perguntar· 
mos de que se alimenta, saberemos que a carne c o leite estão cada vez mais 
distantes de suas dietas e de suas mesas, prejudicando o desenvolvimento psi· 
cossomiltico de seus lilhos, cujo destino mais otimista é ser pária dessa socie
dade selvagem, Se perguntarmos qual a maneira·mais fácil e mais barata de 
suplementar seu d~flcit energ~tico, para aguentar às jornadas exaustivas de 
trabalho c a irracionalidade das linhas de montagem. saberemos que a bebida 
ulcóolicu ~. para ele, ao mesmo tempo, o fortificante e o psiquiatra, pois ela o 
faz esquecer du necessidade de uma resposta corajosa u seu problema ex.istcn· 
cial, ao mesmo tempo em que refaz suas forcas pura a jornada do dia seguin· 
te, E st: perguntarmos, finalmente, por sua vida cultural, receberemos a gur· 
gulh:tda mordaz, que traduzirâ todo o absurdo e toda u ingenuidade de nossa 
preocup:tção. Mas suberemos, por outras fontes- us famosas estatísticas o li· 
ciuis - que esse homem não tem recurso, tempo ou interesse para comprar 
revistas, ler livros, ir ao cinema ou teatro, comprur jornais, rádio ou tt:levisiio. 
Os números não importam. O que importa é saber que de acordo com o preço 
ou 11 sofistic:tçào, us tax.us dt:ssc'i quesitos silo diferenciadas. Mus lembro-me, 
pM exemplo, de que menos de 30% da populuciio da Gmnde São Puulo lêjor· 
nuis, a mancim mais rudimentar de adquirir culturu t: permunecer como 
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membro de uma colctividudc, enquanto menos de I% v:~ i ao teatro, nào rcgu· 
lmmcntc, mas pelo menos urna vez na vida! 

Tal modelo sem cntrunhus do desenvolvimento brusilciro se estende ll to· 
das as formas da culluru, com toda sua degeneração, pura repetir, no sctor da 
energia :1tômica ou di! propal<tda m:cessidadc de desenvolver n agro-indústriu 
do úlcool carburante, os mesmos desvios, as mesmas injustiças c as mesmas 
i nq uictuçõcs, 

Resta-nos, finalmente, fazer as considerações que nos suscitam o proble
ma da opção pelo álcool carburante, Tal indústria, já sonhada por Getúlio 
Vargns cm 1942, quando o problema de energia se propunha ao Pais cm de· 
corréncia da Segunda Guerra Mundial, perdeU-se nus gavetas da burocracia 
submetida aos interesses estrangeiros, que nüo queriam ver o País demarrur 
p<ml seu desenvolvimento e tornar-se independente nesse campo. 

Retomada hoje, como forma desesperada de fazer sobreviver a economia 
nacional antes que a exasperação popular transforme o País numa Nicará· 
gu:1, o que vem à ton.1 é a dependência da nação ao imperialismo. Em princí
pio o álcool-motor não necessita de sofisticada tecnologia. A possibilidade de 
sua fabricação caseira, até em minifúndios ou mesmo terrenos urbanos, desde 
que divulgada sua técnica de reli no, seria sulicicntc para torná-la uma reali· 
dade no prazo de uma única safra. Os jornais dão conta de que já existem ex· 
cedentes sem comercialização cm Lagoa da Prata, em Minas Gerilis. Isto des
curtaria a necessidade da centralização administrativa do Estado, como, 
aliás, foi sugerido por inúmeras vozes num amplo e recente encontro dos 
principais interessados. 

Mas o problema não .c restringe à área de produção. O comércio das 
rentes de energia está centralizado cm empresas estatais c nos oligopólios do 
cupitalismo internacional, no quadro de dependências e inter-re\ações que já 
viemos de explicitar. O sistema de distribuição forçará, portanto, a sociedade 
brasileira a escolher, cm curto prazo, entre a administração estatal ou a admi· 
nistração multinacional dessa riqueza nascente. Quem, senão o Estado, 
dobrará a indústria automobilística para submetê-la aos planos de descnvol· 
vimento nacional, se é ela que tem o domínio da tecnologia c dos capitais, 
além de ligações excusas com o "pool., internacional do petróleo, para sufo· 
car, quando lhe der na telha, a dcmarragem brasileira se, eventualmente, esta 
vier a contrariar os interesses hegcmônicos de seus países? 

Quem, senão o Estado, através de empresas públicas, poderá planejar 
nacionalmente a distribuição de álcool anidro, de forma a prevenir qualquer 
estmngu\amcnto do consumo? A simples substituição das bombas de gasolina 
por bombas de álcool, ou a criação paralela de sua rede já encontra o merca
do deformado pela politica estrâbica da distribuição do petróleo, com as pc· 
quenas distribuidoras nacionais esmagadas e absorvidas pelas estrangeiras, 
em decorrência do bombardeamento sistemático das multinacionais c seus 
agentes internos às intenções da PETROBRÃS de ocupar verticalmente esse 
mercado, providência que urge tomar agora, mas que encontra a PE· 
TROBRÃS agachada diante das concessões advindas dos contratos de risco. 
Niio é difícil prever-se que, entregue às forças cegas do mercado, a produção 
livre do álcool carburante encontrará, no devido tempo, as garras multinacio
nais das Nestlés ou das Andersen Clnytons da energia. Por tudo isto, a prc· 
sença do Estado é indispensável, para disciplinar tal setor fundamentalmente 
importante pura a segurança dÓ País. 

Toda·s essas questões c muitas outras que hoje deixamos de dissecar, por 
preocupar-nos, no momento, com o problema energético nacional, estão a 
exigir uma transformação global c completa do modelo brasileiro de desen· 
volvimcnto, que está atado a interesses internacionais sem qualquer perspec· 
tiva histórica, pois o imperialismo já demonstrou sobejamente sua incapaci· 
dadc total de conter a expanção do socialismo cm escala mundial ou localiza· 
du. Ao perder mercados c fornecedores de matérias-primas em enormes áreas 
subdcsenvolvidus untes dominadas por seu colonialismo ou formas nco· 
coloniais, reagrupa-se nos países que lhe restam para, eventualmente, se dis
puser de tempo, lançar o contru·ataquc e envolver os seus satélites numa 
guerra suicid:1. Mas niio é este o único perigo dos compromissos imperialistas 
com as nações de sua dependência, hipótese ora ufustada pelo clima de disten
são mundiul com us burocrncius socialistus do oriente, O perigo muior c mais 
palpável é o repasse de suu crise econàmicu, de sua crise políticu, de sua crise 
soei ui c de suu crise mo rui nos pulses dependentes, aos qunis leva o desespero 
de uma pilhngem cudu vez muis despudorudu. 

Acenundo com o pnvor ao socinlismo, ns nuçõc:s impcrialistus levam tu· 
do, depenando como pulos os povos de suu pcrifcrin. Duvnm-lhe os minerais. 
Estu é a ordem do dia nu utualidadc brasilc.:ira, segundo dt:duruções do pró· 
priu Ministro llus Minas c Energia, que pretende intcrnucionuliznr u cxrlo· 
raç:io llo minério no Pafs, uindu rnui!i, .~c é que í: po.'i.~fvcl, Levam-lhe, os recursos 
cconúrnkos sob a forma de roya/tit•Jc íl própria intelig~nciH, que atrai l'Oill ai· 

tos salúrios par:l seus f.'C/ltros de pesquisa, submetendo o rlanejamcnto lia 
educ:~çào dos p:1fscs dependentes à formação de suas lidcrunças intclectu:~is c 
cientílica:.;, l)ara comprová-lo ~criu suliciente contcmplur a cc:leuma que sele· 
v:~nt:~ de tempos em tempos sobre a exportação de cérebros e umu olhadu na 
lista dos premiu dos com o Nobel na !1rea cicntflica nos últimos 30 anos, paru 
ver que esses prêmios estão majoritariamente distribufdos a um único país h e· 
gemônico, mas atruvés de autoridndes cientílicns naturalizadus, como Eins· 
tein, Enrico Fermi, Sabim etc. A lista é surpreendente. 

Os países do Terceiro Mundo têm, hoje, uma oportunidade de munipu· 
lar n correlação de r orças mundiais em seu favor, uprovcitando-sc do dL"S· 
rorço silencioso entre o socialismo e o impcrinlismo, sem comprometer-se 
com su:~s dirL'ÇÕt:s ou seus interesses imediatos. Foi apoiudo numa correlação 
de r orças do mesmo tipo que Getúlio Vargas pôde, na década de 40, implan· 
tara Sidcrúrgia Nacional c a Vale do Rio Doce, assim como, mais turdc:, o 
monopólio estatal do petróleo, que se transrormaram no embrião de todo um 
desenvolvimento posterior, que inclui o progresso da iniciativa privada entre 
nós, pois a propriedade estatal dos selares básicos da economia é o melhor 
:1m puro para o surgimento de inúmeras impreitciras c sctores particulares de 
upoio ao desenvolvimento. 

Pam tirarmos o proveito máximo dessa correlação de rarçns internucio· 
nais, precisamos de um programa mínimo de independência nacionul, que se 
apóie na população para golpear o imperialismo, pois, do contrf1rio, só resta· 
ri:1 às clih.:s dirigentt."S a opção sinistra c oposta de apoiar-se nas multinacio
nais pura golpear a populnção, como vem acontecendo nos últimos 15 anos. 

E.t;te é o grande desalio que hoje se apresenta ao Presidente Figueirt:do, 
num momento de crise generalizada que está a exigir atitudes lirmes e corajo
sas cm favor do pnvo brasileiro. 

Impõe-se que o Governo tome a iniciativa de promover a reforma 
agrária, seja através da aplicação do Estatuto da Terra, seja através de qual· 
quer outro plano de distribuição de terras, segundo peculiaridades regionais, 
para reordenar o domínio da propriedade fundiária que possibilite o planc:ju
mento conjunto das atividades agropccuárias no interesse do consumO intcr· 
no e da exporlaçào dos excedentes. A própria implanlaçào do PROÃLCOOL 
poderia se transformar c deve se transformar num instrumento a mais a pro· 
piciar uma reforma agrária de tal modo que a posse e o uso da terra possam 
ser justos. 

O Sr. Humberto Lu«na (M DB- PB)- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (M DB - GO) - Com prazer. 

O Sr. Humberto Lucena (M DB - PB) - Neste panicular do PROÁL· 
COOL, eu desejo incorporar ao seu discurso a preocupação da Igreja Católi
ca, pelo menos no Nordeste brasileiro, com a execução desse progrumu, ao 
procúrar. enfatizar o perigo dos seus aspectos anti-sociais. E importante
como muito bem diz V. Ex'- que o Governo procure implantara PROÁL· 
COOL, através inclusive de pequenos proprietários rurais, de cooperativas, 
para evitar a sua identificação com o latifúndio. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (M DB- GO)- Agradeço a V. Ex•. 
O seu :1parte vem enriquecer o meu discurso c também, corroborando com as 
suas preocupações, sem dúvida alguma, a Naçiio toda está preocupada, 
levando-se cm conta principalmente o exemplo oferecido com os dois primei· 
ros anos de tentativa de implantação do PROALCOOL, que propiciou invcs· 
timentos de recursos públicos cm áreas já descnvolvidus c propiciundo uinda 
mnior conccntraçilo de riquezus. Não verdade, ele não se fez nus áreas muis 
cnrentes, como o Nordeste c áreas do Centro-Oeste brasileiro, que necessitam 
de investimentos realmente c podem oferecer áreas pura a opçilo altcrnntiva 
do PROÂLCOOL, cm termos de agricultura, e se fez quusc todo no Estudo 
de SUo Paulo e principalmente pura privilegiur reduzidos grupos econàmicos 
oligárquicos do País. 

Não é possível sacudir u dependência nucionul ao imperiulismo sem 
quebrur o sistema latifundifirio exportudor, que é seu principul sustcnt{lculo. 
Outrus vuriávcis existem no problema da reformu ugr{lriu. Ccntruli;r.am-na, 
no entanto o uso c u posse da terra, é precido que se diga. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- permite V. Ex• um upurte'! 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- Com muito prmr. 

O Sr. Marcos Freire (M DB- I' E)- Senador Henrique Suntillo, deu· 
me verdudciro deleite permanecer, m]ui, utente ao discurso de V. EX•, cm que 
tr11!.'llU :1lgumas L'Ollsider:lçtles, as mais oportun11s, .'iobrc o prohlemH cncrgéti· 
cn brasileiro, cspecincamentc, sobre implicações do l,rngramu N:.1t:ionul Uo 
Alcuul. Realmente, o di.~curso llc V. Ex• me tocou prufunllamente, porque, 
sem nôs tcnlwmos conversado a respeito da matéria, colocuçôes que furam 
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fcitus com V. Ex•, nesta turdc, são extremamente coincidentes com outras que 
jú tive oportunidudc de fazer, inclusive:, por sinul, publicudos ontem no Diârio 
th• Pt•mamlmco, cm uma página intciru daquclc matutino. E quero re.~.~altar, 
cx:ttumentc, a preocupação dc V. Ex• que é coincidente com u nossu c, acrcdi· 
to, com aqueles que fazem o M DB, no Bntsil, de que a solução do problema 
energético niio se situa apcn<Js cm termos econ<imicos, c que não atcnd:t, por 
igual, apenus exigências de ordem técnic:~, mas que haja, também, a preo· 
cupação do .~ociul, que tem que prcdomin:tr: nào pode um<~ solução como o 
PROÂ L COO L vir ugravar os nossos problemas em wrmos de povo, de gente 
brasilcir:t. Desse modo congratulo-me com o trabttlho que V. Ex• fez, de profun
Jilladc, :-.ério, colocações honc.~L<ts, c acredito que estu é uma maneira 4ue te· 
mm de, neste Semtdo, v;.tlorizar us nossas funçõe~ parlamentares. Portanto, 
desejo solidarizar-me com V, Ex• c dizer que terei oportunidade de, nessa tri
buna, também fazer :tlgumus considcr:tçõcs que, acredito, estão na mc:-.ma 
oricntução das expostas por V. Ex•. Minhus Congratulações. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- Eu é que agradeço a 
V. E:~•. ilustre Senudor Marcos f-rcirc, companheiro de bancad:J, grande líder 
do Nordeste hrasileiro e líder nacional, o aparte. Essa, sem dúvida, é :t preo
cupação hoje de tod:t a Nçào, c esta Nação tem, realmente, n:t tentativa de re
solver o problema energético, a oportunidade ):lrandiosa de resolver uma série 
de prohlcmas sociais; são recursos enormes, pre:vistos cm termos de investi· 
mentos: sc:gundo o Ministro João Camilo Pcnnu, são ugora 8 bilhões de dóla
rc:s p:.tra o PROÁLCOOL, serão 8 bilhões de dólares para o Projeto do Car
vão, c assim succssivumentc, Então, são recursos cxtraordinõ~riamcntt: elev<.~
dos que comportarão, sem dúvida, uma discussão profundu pela Nuçào toda, 
por toda a sociedade, através de todos os seus instrumentos de rcprcscntuçào, 
no senlido de que esses recursos sejam investidos para se resolver problemas 
sociais, c nàn que venham eles, também, se transformar em instrumentos de 
criação de novos problemas sPciuis graves, propiciando as difcn:nciaçàes, cm 
termos de desenvolvimentos ainda maiores, em vári<ts regiões do Pais, con
ccntrundo as riquezas em detcrminudos pontos do território nacional, c 
sobretudo - o que é pior ainda • concentrando-as, mais umu vez, nas mãos 
das minorias privilcgiadas. 

Estu í: :1 nosso prcocup<lçiio, esta a preocupação de V. Ex• e - tenho a im· 
prc:ssüo - ~a prc:ocup<lçÜo hoje de toda u Nação brasileira. 1:: possível que não 
seja, ainda, a prt:ocupaçiio da alta burocracia estatal, é possível, mas as coisas 
mudarão. Na v~:rd:tde, o Estado não continuará tutelando indefinidamente a 
socied:tdc, c cla, jú cm efervescência, t:m ebulição, procura os seus rumos, os 
sc:us caminhos, c clu os encontrará, tt:mos ccrtcza disso. 

Impõe-se:, outrossim, colocar a mão sobre o sctor financc:iro, :.m:tvés da 
nacionaliz:tçiio dos b;tncos e de suas ramificaçõc:s, como as segumdoras e cap· 
tadoras de poupança, pttra disciplinar os invc:stimc:nto.~. de acordo com us ne· 
ccssid:uJes do desenvolvimento e do bcm-estar de todn u população, atruvé:s 
da pl:.tnificaçào harmõnica da produção c comercialização dos bens de consu
mo, da construçlao de rcsidêncius, hospitais, escolas, clubes, teatros, centros 
sociais urbanos c rur:tis, disciplinar o transporte coletivo, ~om o estabeleci· 
mcnio de prioridudcs na aquisição do transporte: individuul, liquidar o nnal· 
fabetismo c cohJC<lr :t cultura ao alc:mçc de todos. 

I mptic-st:, muis c linalmentc, estender a propriedade estatal aos ~ctorcs 
hú~icos c estratégicos da economia, impedindo-se a propalada privatiz<~çà!J, 
~em a ;muéncia prévia do Congresso Nacional, pretexto para maior dcsn;.tcio
nalit.:tção. 

Essus três medidus, junwmcntc com a planiticução sociulmcntc oricnti.l· 
du pelos cl>tmores da população, irão po.o;sibilitar us medida:-. s~:tori:ais que o 
País exige, como um sistcmi.l hubit:tcional mais humano, ~em correçào monc;
t;'tria c juros escorclutntcs, uma assistência médico-previdenciúria gratuiti.i 
para todos c eficiente, por possibilitar o c:ncuminhamento de um:1 indústriu 
rarmacêutica fundumcnt:td:t nas necessidades noso16gicas de nosso poVLI c de 
:tcordo com nossos recursos natuntis e nosso ambiente, um sist~:ma cducucio
nallJUC não scja Hpropriado por rapinadores particulurcs e afastados da:-. ne
~.:~:s~idudc~ dll cultura nacionul, nws que seja inteiramente grutuitLI c sulicicn
tcnH:ntc para dar a toda a populuçào o accs~o ao conhecimento, unw i~limcn
la~;fio ~alli<t c hal:111ccada por salúrius ClUllp•ttívcis com :1 dignidade do tr;Lba
lhador, uma indústria tê.'!. til sem submetimento uo c:tpital cstran~;cirn, cap;tl. 
de fnncccr ;~gots;LllhJ ;, tod:t a culctividadc brasileira, unut agril:ultura c Ulllil 

pccu;'tria cst{tvcis, com ussistência t~cni..:u, preços Lllinill1Ll!'l, g:trunlta de ..:ulo
..:a~;iln do~ c.xcedcntc~ c crétlitos LJUC liberclllll ..:riudLJr c o ugricultOI' da in~cgu
r:Ln~o;a Uas l.'lllllli~o;llcs mctcnrológicas, uma inthbtriu energética rc;tlisla que, 
-.cm de~prclilr a pcsqui~a it!Lintica c 11 Jcscnvolvim~·ntu du prmpccL.;ltLl do pc-
1 rúlcn, dcla nttu dependa fat;tlmcntc, mas qlrc Lili..: lua LI aprnvcitamenlu pritlri
I:LriLl de nm~m qua~c ilimitados rccur~m hidrclétri..:n~. etc. 

O estabelecimento do Estudo dcmocrtltico, ao lado d:1s cunquist 
politico-institucionllis destinadas a consolidá-lo c a legitimá-lo, pressupõe 
rcnrden:1mcnto cconõmico da Nuçilo, por rcform:ts estruturais profundas 
implunt:tçiio de processo cfetivo de controle das empresas cst:ttais pcl:t so..:i 
d;~de orgunitudu. 

btc Congre.~so iniciará <ts discussões cm torno do I I I PN D, i.! pÓ~ sua el 
horaçàn. Este n;io poderia continuar sendo ~implcs continuidalic Uos crro. 
rr;~casso.\ Jos dois primeiros, rcmcnd;1dos pela tccnoburocr<tci:t cm rcginw I 
chado. A atualitl;u.lc brasileira exige maior participação no cstahclcdmcn 
Uc seu~ ohjctivos h:'1sieos c em sua politica voltada p:mt os difcrcntc~ ~cgmc 
lo~ ~m.:i:ti~. Precisaria significar o c:stabclecimcnto de um novo pa~o.:tl) .~oci 
~·om dctivi.l parlicipaciio dos trabalbadorc:~. S:tbc-sc que is1t1 não é fúcil, m 

possível c descjúvcl. 
Sr. Prc:sidentc e Srs. Scnadorco;, um governo que discuta c fu~o;a a vcrd 

dcira abertura p;tra ti.tl programa, estou certo, conquistar:'t o respeito tl:t n 
l.'innalidai.Jc c o apoio decidido de toda a população. 

Era o que: tinha a dizer, Sr. Presidente:. (Muito bem! Palm~t~.) 

O SR. PRESIDE~TE (Jorge Ka)urnc)- Concedo " palavr" <to nub 
Senador Passos Põrto. 

O SR. PASSOS PÓRTO (ARENA- SE. Pronuncia o s::guintc discu 
so. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidcnte c Srs. Senadores: 

t\c;.thamos de encaminhar à Mcs:1 do Congrc:sso Nacional uma propus 
de: emenda à Constituição, subscrita pelo número regimental de Deputados 
Senadores, visando a modificar o art. 511 du Constituição vigente, pura indu 
corno bens dos Estados os terrenos de Marinha c: seus acrescidos. 

Sr. Prcsidc:nte, c:sta é uma velha luta dos Estados litorâneos. Os tcrrcn 
de murinhu nu Constituição de 1~91 haviam sido incluídos ..:orno putrimôni 
Uos Estados. No c:ntanto, através de pi.treccr do cntüo Procurudor-Gcr;tl 
Rcpúblicu, Epitjcio Pessou, estribado na import:"tncia do litoral para a Scg 
rança Nacional, estribado na importUncia do comércio marítimo intere~t· 
dual e internacional, foi estabelecido que os tc:rrcnos de mminha dc:veriam s 
património da União, e aí foram cntreguc:s ao Ministério da Fazenda c, c 
particulm, :to Serviço do Patrimõnio da União, c ui se instaurou uma bur 
craciu de difícil trabalho para se conseguir a implant;,tçào de projctos cm tod 
o litoral brasileiro. 

Não se c::ntc:ndc:, Sr. Presidente, hoje, quando nüo hú mats problema 
:;cgur:mça marítima, quando o comi:rcio internacional jU é feito nus porh 
quanJo o dc:scnvolvimento dos Estudos litorUneos marcha numa explos~to d 
mogrúlica por toda essa árt:a, que essa cstrc:ita faix:.t de 34 m~:tros lia prc;un 

·média de 1831 continue entregue ~to Património du União, qu:mdo os Est 
dos j~ s;lo donos Jus tcrras devolutas, quando aos Estudos conviria c dcvc 
sc:r melhor a administração desse patrim6nio. 

Tentamos, Sr. Prc::sidentc, qui.tndo Dcputado, rc:solvc:r os gr;t\ICS prohl 
mas dos terrenos de m:1rinh~1 no meu Estado. Pmlamcntmcs de outros Est 
dos, como u ex· Deputado Marco Mucicl c: tantos outros do litoral norJcs 
no, onde os problemas dos terrenos de m;,1rinhit siio muis grave:~. tcntilm 
resolvê-los atuali~.:.~ndo o Decreto-lei n9 9.760, de 5 de sel'Cmbro de J94ll, q 
c~t:tbclcccu L:JUtiÍs os imôvcis que seriam putrimõnio dtt Uniftl1, indu~ivc 
terrenos de m:trinh:t c: scu'i acrc~cidos. 

Chc:gumos, no cntunto, Sr. Prcsidcnte, à conclusão d~ que pel:t impo..,:-. 
bilidade Ue sc tr:1balhar com o Scrviço do Patrimõnio dtt Uni~o, cntii.Jadc h 
rL,cratil.itd~t, sem recurso~ humanos, sem recursos técnicos c administrativo 
pitra o melhor cxcrcicio da su:t iltividadc, rcsolvcmos, :.1tr:tvês Jcsta cmcnd 
constituciomtl, lr:tnsfcrir esse Putrimônio da União aos Estado:-., mc~mo po 
l]LIC o SPU jú tem muito de ucividudc: com o putrimõnio c o., imóveis d 
Uni:1o, c:ntrcgar·sc :) competência de cada Est;tdo a ulien:t~;ão, se pos~ivc 
de~st:s h:rrcnos :.tfastando todos nós do espectro do instituto Jo afnr:trncntl 
da enlítcuse que tanto tem atrusado o descmolvirncnto t.Jits cidades du No 
dcste c dll litoml bru~ileiro. 

Por is:-.o rnc~nw, Sr. Prc:-.idcntc:, aguan.lanws o cume dcst:1 propu~ 
pdn Congrc~so Ni.tt.:ionnl c, na opl)rtuniJade, h;tvcremo~ th: dbcuti-l;1 c 
111:1is dct:tlhcs, m;ts desJcjit ra1cmo~ um apcl11 ao~ Parlanu:nlarcs de :unho:-. t 

P:rnilltl~, at>s ScnaJnrcs c aos Dcf'HIIudu~. fundado~ lodo na nuvit idculu}! 
d;L de~ccntr.tlita~.;ito administrati\il c: d11 fnrlalcciml'flln da h:dcra,·:nl, de qt 
l'lllS.->anh.J~ VL>tur c.~ la emenda ;;orJ.,lituciona1 cntrl·~anJu all~ J:..,tm!il.., a iHirn 
IIL,lr;u,·:ll.l dll~ ~cus terreno~ de I!Ldrinha c ~cu.., .tcrc ... cido..,, u que h<~verú de 'ol' 

·I..' III dÚ\ id>t al~lllllil, U!llil g!'alld!.! ajUl!,t ."1 t'l.'llllolllll.l C;',.., rin;t!IL.;;t" J~:,~l'' l·.·o,l; 
d,l..,, all:111 de facilil:tr a mclhur nl'up:1•;:1•l do~:-. dHtr11.1dm ''lcrrcnw. dc marin1 
1: ·,L' LI~ :LI.'ft;'ot'ÍdLlS''. 
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Esperamos, portanlo, Sr. Pre~identc, o apoio d(l Cont;re:-.:,o Nacional 
para uma cm e mia que é do intercsM: dos E~tud0s litor:incos, nws é, nu seu to· 
do, o inh:io do fnrtuledmento da FedCr:.u;5o br<1silcir:1. 

O Sr. Almir Pinto (ARENA - CE) - V. Ex• permite um aparte'! 

O SR. I'ASSOS PÓRTO (ARENA- SE)- Com muito prnzer, nnbro 
Senador Almir Pinto. 

O Sr. Almlr Pinto (ARENA- CE)- Essa emenda que V. Ex• aprcscn· 
la ao Congresso é mais que oportuna, Nós, nordestinos, por exemplo, sab~o·· 
mos das diliculdades de como lutar com essa coisa de terrenos de murinha. 
porque hú umu confusiio, ulgu6m pensu que são terrenos da marinlw, quando 
siio tcrrenos de marinha. De regra, as capitanias não estão muito acordes, ús 
veLes, como 11 Consultaria-Geral du República e fica, justamente, aquele mal 
estar; üs vezes, algui:m tem necessidade de fazer uma construr,·iio c, vai ver. é 
terreno da Murinha, nem a própria Marinha sabe que i: terreno dela, isto é, 
lcrrcno de sua responsabilidade. Acredito que a emenda constitucional de V. 
Ex• vem pôr termo a esse abuso, 

OSR. PASSOS PÓRTO (ARENA -SE)- V. Ex• tem toda a razão e 
i.: mais um aspecto em favor. Lamentavelmente, o Minist~rio da M<lrinhu c, 
cm particulur, us Capitanias dos Portos, tem-se a impressão de que elas niio 
sabem que os terrenos de marinha são 33 metros horizontais da linha média 
de preamar, do ano de 1831, e pensam que são terrenos do Ministério da Ma· 
rinhu, e exercem uma atividade policial que, muitas vezes, chega às raias da 
agressão àqueles que, por acaso, estejam construindo sem a devida licença do 
SPU. 

Agradeço com muito prazer o aparte de V, E"' c ouço o nobre Senador 
Mauro Benevidcs. 

O Sr. Mauro Benevldes (M DB - CE)- O meu aparte, nobre Senador 
Passos Põrto, é apenas para manifestar a nossa solidariedade a V. Ex• quan
do pretende, atrav~s de propo3\a de emenda constitucional, alterar essa estru· 
tura já ultrapassada que tem predominado na legislação brasileira. Queira 
Deus V. EX.•, com o apoio da Ciimara dos Deputados, consiga sensibilizar o 
Congresso Nacional para acolher a sua iniciativa, inserindo~a no texto d:1 
Cartu Mugnu em vigor. 

O SR. PASSOS PORTO (ARENA- SE)- Agradece a V. Ex• esse 
apoio valioso. Sei que V. Ex•, neste instante, fala como L! der do M DB. O 
problema atinge também o Estado de V. Ex• Fortaleza é uma cidade sitiada 
pelas exigêncius burocráticas do SPU. Só duas Capitais do Brasil consegui
ram contornar os problemas criudos pelo SPU e pela sua legislação, que é 
uma legislação ainda de 1946, Deereto·lei n' 9.760, de 5 de setembro de 1946, 
do Presidente Outra, decreto de antes da promulgaçiio da Constituição, de 
que os terrenos regularizados só o são até aquela data. Ora, sabe V. E"' que 
só a partir da décnda de 50 é que começou o grande desenvolvimento urbano, 
sobretudo no Nordeste brasileiro, e todos nós vivemos envolvidos pela buro
craci~ estabelecida pelo Serviço do Patrimônio da União. 

Eram essas, Sr. Presidente, as palavras que gostaria de dizer nesta tarde e 
vou aguurdar u discussíio da referida emenda para trazer novos ,'\ubsidios à 
compreensão e ao apoio da soberania do Congresso Nacional. 

Muito obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kulume)- Concedo a palavra ao nobre 
Sen:1dor Mauro Bcnevides. 

O SR. MAURO BENEVIDF.S (MDB- CE. Lê o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A conscientizaçào das lideranças nordestinas, no que tange à luta contra 
us disparidades regionais, assume, na. presente conjuntura, contornos defini· 
dos, sensibilizando todos os segmentos da opinião pública daquela área do 
território nacional. 

Governadores, parlamentares, empresários e representantes de catego· 
rias profissionais ucham·sc dispostos a reivindicar. com maior veemência, um 
melhor tratamento por parte do Governo dn União, do qual se espera uçiio 
mais vogo rosa pura corrigir os d~o.:sniveis e)tistentes no proces.ilo de desenvolvi· 
menta do Pais. 

Embora possuindo órgãos como o Banco do Nordeste c a SUDENE, o 
POlígono dus Secas continua a enfrentar imensas dificuldudes pura 
comportnr-se dentro de razoilveis indices de crescimento, cupnzes de diminuir 
o puuperismo que ali cóntinun u impernr dcsulentudorumente. 

Durante a adversidade cHmática do corrente uno, o Executivo Fedcrnl 
niio pôde impedir que n progrumuçilo de emergência sofresse umençus de de· 
sutivuçi"10, com n perspectiva de dcsmobiliznçiio dos sertanejos nlistudos c, no 

--------------------------
:tmhito bam::úrin, com ;t cess:t~Wi'hl d:t~ transações tendo por base o:-. recursos 
oriundos de ,,,.rédito.~ l!Sp~:dais subsidiados. 

Niio ror:1 o empenho vigilante de Scnudores c Deputados nordr.:stinos tc
ria :,ido dr.:scumprií.lo n planejumento elaborado, com reflexos ainda mais des· 
favurúvcis rara o desenvolvimento regional. 

Comrrccndcndo a necessidade de promover-se uma urregimcntaçào de 
força:-. par:t J dc:f~o':l<l dos nossos omseios de progresso c bem-estar social, é que 
políticos c cmpresúrios decidirmn-sc por somar esforços com o objctivo de 
pleitear do Governo Fcder;ll um atendimento priorit:'trio, dentro de pndrõl!s 
justos c humanos, compatíveis com a realidade vivida por mais de trinta mi· 
lhõcs de hrasilciros. 

Em meio ,::t I.!'Slots salutotrc:s c patrióticns diretrizcs, reuniram-se, no último 
di:.1 ~4 de agosto, cm Fortalczu, sob a coordenação da Assembléia Legislativu 
c di.l Associ<ICão Comercial do Ceará, delegações de parlamentare:-. c cmpre· 
sários do Nordeste, paru i.l discussão de temas ligados ao crescimento de tiio 
vasta fai.~u do nosso Pub. 

Após dL"bat~:s c.'<austivos, que repercutiram largamente na imprensa du 
capiWI cearcnse, foi elaborado o "Documento de Fortalc1.a", com a indi· 
caçào expressa de aspir<lÇÕes legítimas, por cuja consecução comprometeram· 
se todos os purticipantcs a cnvidar esforços. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Permite V. Ex• um aparte'! 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Com imenso prazer, 
nobre Senador Marcos Freire, pois V. Ex• tem sido, nesta Casa, um dos gran· 
des propugnadores dos interesses nordestinos. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Nobre Senador Mauro Bcnevidcs, 
(: muito oportuno o registro que V. Ext faz nesta tarde do evento da cidade de 
ForUllcz:.t, e do documento decorrente da reunião lá havida. Sabemos, c V. 
Ex• como um dos parlamc:ntmes mais atuantes sabe, da luta, longa luta, triste 
luta, inglória luta de representantes do Nordeste no Congresso Nacional cm 
fuvor dos ph:itos, não digo regionais, porque eles têm, realmente, sentido nu· 
cional, mas infelizmente o Nordeste tem sido preterido, o Nordeste, sob uma 
:tpuréncia de trutamento privilegiado, tem, na verdade, levado a pior, nesses 
últimos anos de política económico-financeira, lesiva aos nossos interesses, ê 
bom que nessa fase de propalada abertura haja o entendimento de homens, 
acima de coloração partidária, e de sctorcs outros da sociedade brasileira, in· 
clusive, do setor empresariul, para ver se, desta maneira, uma frente mnis for· 
te, mais pujante possa obter melhores resultados na luta em favor do Nordes· 
te. Muitils vezes fala·se que o Governo centralizado tomou medidas c provi· 
déncius contrárias àquilo que poderia significar uma solução para o Nordes· 
te. Não há dúvida alguma de que a matriz dessa orientação, malévola aos in· 
teresscs do Nordeste, tem sido o Poder Central, mas infelizmente tem tido 
guaridu no Congresso Nacional, através da Representação Majoritária. Di r· 
.~c·ol, talvez, que estítvamos em pleno regime de cxceção com a vigi:ncia do A I· 
5 c, portanto, cru mais fácil o Governo Federal conseguir coisas danosas i1 
nossa Região. Em todo caso, acho válido o movimento, e espero que não sur· 
ta efeito pressões que, segundo a imprensa, jú se estariam exercendo sobre 
parlamentares da ARENA, pma que eles refluíssem neste movimento cm r<l· 
vor do Nordeste. Quero parubcnizar-me com V. Ex• que, logicamente, teria 
que estar integrado neste movimento, porque ele diz respeito à nossa Região c 
tambêm uo Brasil. Quero, portanto, congratular-me com V. E"' e esperar que 
desta vez possumos ser melhor atendidos nos grundes pleitos que, realmente, 
poderão signilicar solução pura os nossos problemas: nossos problemas nüo 
sito apenas problemns de recursos. O problema financeiro existe, precisamos 
de mais dinheiro, mus não é apenas isto. Temos problemas institucionuis c es· 
truturais na nossa economiu, que precisam ser resolvidos, sem o que niio serí1 
resolvido o próprio problema do Brasil. Ainda na scmanu pussad.1 em Rccifc 
cu tentavn reavivar um velho pleito de que me liz porta-voz no Congresso 
Nacional e cm especial neste Senudo. ~que u SUDENE precisa ter m<lis ncxi· 
bilidadc. A SUDENE tem um qundro de pessoal de qunsc dois mil funcio· 
nários, c não pode licnr amarrada por orientações daspennas, dificultnndo, 
muitas vezes, a sua mobilidade, como e)tigc a solução dos nossos prohlc:mu.t 
Eln precisa se trunsformar em uma uuturquiu, ou quundo nadu, ter umu uu· 
turquia, a exemplo do que ocorre com o Ministério do Pluncjamento, que tem 
o IJ•EA. o que possibilitu o recrutamento de grundes vulores, de grundcs ele· 
mcntos técnicos parn poder servir de instrumento aos rcnis objctivos do órgão 
a que pertence, Assim tumbém precisa ocorrer com o Nordeste, c em espcciul 
com :1 SUDENE. Portanto, esse é um pleito que renovei recentemente, c que 
inclusive culocariu,no momento cm que V. Ex• fula desse movimento nordes· 
tino, nu pnutn da discussão c do ellumc por purte dos intcgmntes desse movi
mento: a necessidade de se dotar u SUDENE de umu autarquia, scniin 
transfllrm;i-la numa nutarquiu, jfl que outros prujctos nos.~us. inclusive o du 



'S~:tcmhru de 1979 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAI.(Soçàoll) Terça-feira 4 41117 
~---------------···-·-·---

tmnsforrnuçào da SU DEN E num ministério extraordinário, pma o desenvol
vimento regional, niio Jogrurum êxito, Então, que, pelo menos, se ofereça, 
atravé:-. llc um novo instrumento, melhores condições par:1 o êxito da política 
llcsenvolvimcntista do Nordeste. Minlt:IS congratulações u V. Ex•. 

O SR. MAURO Bt:Nf:VIIlf:S (MDB- CE)- Muito grato a V, Ex•, 
Senador Murcos Freire, pcln su:1 intcrvençilo, consubstanciando o apoio deci
dido a cs.~e novo posicionumento assumido pelas lideranças empresariais e 
polític01s do Nordeste, cm defesa da nossa rcgHio. 

Estive presente, no dia 24 de agosto, juntamente com os Deputados Fe
derais Manocl Gonçalves c lranildo Pereira, àquele Simpósio que se realizou 
no Auditório Horácio Lo.1fer, c lú, com a presença de Deputados Estaduais 
llus nove unid:1dcs federadas, Deputados da ARENA e do Movimento De
mocrático Brasileiro, recolhi uma impressão estimulante, animadora de que 
as lideranças nordestinas vão assumir, de fato, uma nova postura reivindica
tória, já que uquela área do território brasileiro não admite mais aquelas pro
telações que relegam a segundo plano as aspirações mais justas c legitimas. 
Posso dizer a V. Ex• que do lado do empresariado, da Associação Comercial, 
du FACIG, das Federações de Comércio Atacadista e Varejista, enfim, todos 
os órgãos de reprcsentução de categorias econõmicas, presentes àquele con· 
clave, todos os presidentes c dirigentes dessas instituições, foram unânimes 
em assegurar upoio decidido a esse novo posicionamento que haverá de re
percutir intensamente no Pafs, fazendo com que o Senhor Presidente da Rc· 
pública c os órgUos ligados ao Governo Federal, notadamcnte o Ministério 
do Interior, reformulem aquele comportamento em relaçilo aos interesses 
nordestinos. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- V. Ex• me permite uma vez mais? 

O SR. MAURO BF.NF.VIOF.S (MDB- CE) -Com imenso prazer. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Para mostrar a importância dare· 
formulaçUo desse posicionamento. Por exemplo, um dos pleitos mais insisten· 
temente registrados em termos de defesa do rortalccimento financeiro do 
Nordeste, é extinguirem-se os desvios ocorridos no sistema do 34/18, de in· 
centivos fiscais; temos levantado, temos denunciado, que esses desvios fize· 
rum com que de 100% que nos caberia dos recursos do 34/18 ficássemos redu· 
zidos a apenas 20%. Pois bem, lamentavelmente, o Governo pode sacudir a 
culpa, inclusive, sobre os representantes do Nordeste que, no final, dão maio
ri:! :10 Governo, porque esses desvios tiveram a cobertura e a aprovação pelo 
Congresso Nacional. Entilo, é importante que se definam bem as coisas. Es
tou muito satisfeito de V. Ex• dizer que sentiu a disposição de todos os inte
grantes desse movimento, para que realmente se tenha uma nova postura; é 
preciso que haja essa nova postura. O que não podemos, aqui, é cooncstar 
com os golpes que são desferidos contra o Nordeste e depois protestar, contra 
eles. Portanto, é muito importante, inclusive, que haja o apoio, a cobertura, 
dos outros sctorcs da sociedade civil, para dar força ao nosso poder poUtico. 
Qu:mdo muitas vezes se rala que o problema do Nordeste se deveu à classe 
politica é uma injustiça, porque a classe política sempre gritou. Pelo menos eu 
sei que inúmeros parlamentares, du nossa região, que sempre lutaram em fa· 
ver do Nordeste; a própria ARENA chegou a fazer estudos a respeito. Mas, 
nu hora decisiva do voto, não contávamos com o apoio do partido Governis· 
ta porque ele estava atrelado às decisões do Executivo. Então, nesta nova rase 
é importante que a sociedade civil dê cobertura aos pleitos, cujo conduto na· 
tuml são os partidos políticos, para ver se, realmente, adquirimos maior cam· 
po de uutonomia, nas decisões aqui no Congresso Nacional. 

O SR. MAURO BENEVIOES (MDB- CE)-Nobre Scnudor Marcos 
Freire, antes mesmo de esse Simpósio ser levado a efeito, no dia 24 de agosto, 
tJUando o Ministro Cumilo Penna, hú dois meses. manteve cantata com seta· 
res empresnrinis do Ceará, S. Ex• sentiu u reaçào vigorosa daqueles homens 
da indústriu, do comércio c du ugriculturn. diante du ineficiência do Governo 
Fcdcrul paru solucionar os problemas nordestinos. Acredito que aquele ;,auxi
liar direto do Senhor Presidente dn República tenhu transmitido ao Generul 
João Figueiredo o estado de espirita dos homens do Nordeste, que nUa mais 
suportam essas proteluções indetinidius de questões que deveriam ter sido 
deslindadas h{l tunto temno. 

O ljUC se const:ltou ugorn, com o nroio das Liderunças do M D B e da 
ARENA cm suas Assemhléius Legislativas do Nordeste, foi uma nova po
~i~;ào, foi um novo comportumento, que espero resultem benéficos, paru ucc
lcrar, efctivumcnte, o nosso desenvolvimento, corrigindo cssus llispuridadcs 
que se rcgistrum no confronto do Nordeste com outras :lrcus dn Pais. 

4 Si Q 

Pela import:incia de que se reveste o Documento de Fort:tlezu, entendi, 
de meu dever, tmnscrcvé-lo nos Anais dn Cusu, pura registro de um novo po
sicion:lmento assumido pelo.~ nordestinos, cm nome de interesses inquestio
navelmente relevantes. 

I~ o seguinte o teor do Documento de Fortaleza: 

"As lideranças políticas c empresariais do Nordeste, reunidas 
cm Fortaleza, no diu 24 de agosto de 1979, durante o Encontro de 
Açào Político-Empresarial do Nordeste, após unalisarern e debate
rem :1 problcmútica da Região, cm todos os seus aspectos, decidem, 
à unanimidade, aprovar os t::rmos do Documento Base apresentado 
no referido conclave e resolvem Jirmar a Declaração abaixo: 

llcclaraçiio de fortaleza 

111 - Os problemas fundamentais do Nordeste já estão identili· 
c:1dos e us suas soluções indicadus cm numerosos estudos e doeu· 
mentos, elaborados por órgãos da administrJção pública, parla
mentares nordestinos c entidades representativas do empresariado 
da Região. 

211- Apesar disto, os programus governamentais para o desen
volvimento da Área, depois de várias décadas de labor pertinaz e 
bem intencionado, não alcançaram, como t: notório, os seus objc:ti
vos fundamenwis de redução das dispuridadcs de renda entre o 
Nordeste c o Centro-Sul do País, c da melhoria dos padrões de: vida 
d:~s populações nordestinas. 

311 - Os signatários desta Declaração estão convencidos c 
persuadidos de que a ineficácia da ação oficial deVe•Se ao ratO de O 

desenvolvimento do Nordeste jamais haver sido encarado corno 
meta política realmente prioritária no contexto dos objetivos nacio· 
nais básicos. 

4Q - Por ser esta a maior rcgiao·problema do Mundo Oci· 
dc:ntal, sujeit:l a tensões sociais capazes de comprometer a unidade e 
a seguwnça du Nação, as lideranças que subscrevem esta Decla
raçilo entendem como indispensável c urgente a reformulação dos 
conceitos e das próprias bases do plancjamento nacional, para rede· 
finir o papel do Nordeste no conjunto dos interesses do País, 
atribuindo-se-lhe funções nüo de um simples mercado perirérico em 
rcluçào ao Centro-Sul, mas de um Pólo capaz de desenvolvimento 
auto-sustcntudo c de integrar-se cm igualdade de condições às de
mais Regiões do Pais. 

59 - Considem-se imprescindível. de imediato, como ponto 
de partida pma a concretização dessa nova politica, o prt:vio conhe
cimento das linhas mestras do III PND e a inclusão, já ncs•e Plano, 
de uma progmmaçào mais abrangente e mais objetiva para o Nor· 
deste, atribuindo-se à Regiilo não só um tratamento realmente dirc
renciado, como alocando-se-lhe recursos cm volume compatível 
com a m:~gnitude dos problemas a serem solucionados. 

69 - Afora a institucionalização de dirctrizcs permanc:ntcs 
para :1justar às peculiaridudes da Região as politicas governamcn· 
tais, tais como: creditlcia, tributária, agrária, cambial, energética e 
outras, impõe-se estabelecer, de imediato, critérios espccfticos para 
que o volume de recursos destinados :i programação regional não 
apenas compensem o déficit do Nordeste em seu balanço interno de 
pagumentos, como canalizem rundos adicionais capazes de manter 
uma elevada taxa de investimento na Área, de modo a acelerar o rit-
mo de seu desenvolvimento. · 

7~ - E imprescindível, cm particular, intensilicaros investi· 
mentes de car(lter socinl, especialmente nos sctores de saúde, edu· 
caçiío, alimentação e hubitaçiío, mobilizando·sc, para tal fim, recur· 
sos do Orçnrnento fcdcrul, no m!nimo proporcionais à participação 
du ~opuluçõo do Nordeste na populuçuo do Pois. 

Isto posto, os signatários da presente Decluraçào firmam um 
p:1cto lle mútuo c reciproco apoio, com vistas a exercer legítima 
pressão sohrc ll Governo du República para dele obterem a institu· 
cionulizaçào das diretrizcs aqui delineadas. - Deputado Aquilt>.\' 
Pc•rc•.1· Mota, Presidente Assembléia Legislativu Ceará - Dcrutudo 
Jo.l'é Almeil/a Filho, Presidente Assembléia Legislutiva Pernambuco 
- Depu tudo Pc•dro Mcm.l·m·to dt• Llll'or, Li der Bancudu M DR Pcr
namhuco- Dermtado José l.ollrc·II('O M. ela Silm, Li der Governo c 
Bancad:~ AR ENA Bahia- Dcputat.lu Filt'IIWII Mato.\', Lit.lcr Banc:1· 

BJE ; .. : t. :. :.:z;,t,tJMbii.IIX.iJJ , .• iiiiiR.IUMl 4tCSMM&_; .. iUJl..IIIJiii,JAJS::t.J\hk.l&. -1 U!i ,.,J,/,!MRIC .. ,:.n . i. 1 
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da MDB Bahia- Deputado llélio Dantas, Presidente Assembléia 
Lcgüilutivn Sergipe - Deputado Ajrâtlio Nune.f, Presidente As· 
sembléia Legislativa Pia ui-: Deputado Enoc Vieira. Presidente As· 
scmbléia Legislativa Maranhõo- Deputado Jorge Quinte/a, Lldcr 
Bancada Governo e Representante do Presidente da Assembléia Le· 
gislativa de A lagoas- Deputado Lul: Antônio Vida/, Presidente da 
A.><embl!ia Legislativa R. G. Norte -Deputado Eva/do Gonçalves 
de Queiro:, Presidente da Assembléia Legislativa Paraiba- Depu· 
tudo Francisco Nogueira Dl6genes, ARENA Ceará - Deputado 
Castelo de Castro, Lider MDB Ceará- Deputado Humberto Silvei· 
ra, ARENA Piaui- Vicente Salles Llnhares, Presidente da Asso
ciação Comercial, do Ceará - Francisco Claudlno de Albuquerque, 
Presidente du Associação Comercial Pernambuco - Vicenle 
Sal/es Linhares, Pelo Presidente da Associação Comercial do Sergi
pe- Gui/hermlno de Freitas Jatobá, Vicc-Prcsidcntc da Associação 
Comercial da Bahia - Deputado Guldo Azevedo, Lidcr Bancada 
MDB Sergipe- Deputado Manoe/ Messias Gols, Lidcr Bancada 
ARENA Sergipe- Vicente Sal/es L/nhares, Pelo Presidente da As· 
sociação Comercial Alagoas - Haroldo Corrêa Cavalcante, Presi
dente da Associação Comercial do Maranhão - Deputado 
Marcílio Furtado, Lidcr Bancada ARENA Rio G. Norte- A/cldes 
Arai/J·o, Presidente da Associação Comercial do Rio Grande do 
Norte- Deputado José Soares Madruga, Lldcr Bancada ARENA 
Parafba - Francisco de Assis Andrade, Representante do Presi
dente da Associação Comercial da Paralba- Deputado Valdevlno 
Castelo Branco, Pelo Lldcr Bancada ARENA do Maranhão- De· 
putado Ublratan Dinl: Aguiar, ARENA do Ccarã - Vicente Salles 
Unhares, Pelo Presidente da Associação Comercial do Piaui. 

Sr. Presidente: 
Ao discursar, cm Recife, no dia 29 de junho, perante o Conselho Delibe

rativo da SUDENE, o General João Figueiredo tornou patente a sua profis
são de fé nordcst'inu, comprometendo-se a pugnar, sem tergiversações, cm fa
vor do Pollgono das Secas. 

Chega-lhe, agora, através de ponderáveis correntes do pensamento nor
destino, uma proposição afirmativa que merece ser acolhida, pelos setores 
oficiais competentes, iniciando-se, afinal, uma arrancada de desenvolvimento 
corajosa e eficaz, sem o que novas desilusões envolverão as esperanças de 
uma gente que se cansou de sofrer, à espera de melhores dias que continuam 
tardando, 

O Nordeste aguarda, cm atas positivos, a concretização dru. promessas 
do Chefe da Nação c de seu Ministro do Interior. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalumc) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (M DB- ES, Pronuncia o seguinte discur
so. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

Minha palavra hoje, não é de crítica.!: um registro que vou razcr sobre a 
politica de contenção do consumo de gasolina, politica essa cm que o Sr. Mi~ 
nistro das Mi nas c Energia está empenhado c que, no meu Estado, passa a vi
gorar de IOrma decisiva c categórica. 

Hoje ouvimos, aqui, dois Srs. Senadores abordarem o assunto- um, da 
ARENA outro, do M DB- trazendo dados positivos sobre essa politica do 
Governo, 

Agora, cabe a mim trazer um rato que ressalta um comportamento, que 
dú noticia de que no meu Estado está posta cm prática o politica de contenção 
de consumo de gasolina. 

O Banco do Estado do Espirita Santo é um banco oficial, dirigido por 
um cx·Diretor do Banco Regional de Brasllia, Dr. Rudy Maner, que aqui 
rrcstou grundes serviços u essa organização banc6ria da Capital da Repúbli· 
cu. S. S• uinda roi Assistente da nossa Embaixada na Alemanha durante 
vúrios unos. 

O Presidente do Banco do Estado do Espirita Santo, dias atrás, no mês 
último, rcz publicur um edital, cm que colocava em leilão os carros da Dircta
riu diaquclc Banco. Ni\o só evitou o consumo do combustível como pôs cm 
lcil:lo, c vendeu, os carros da Dirctoria do BANESTES. 

Estu nota talvcl ni\o tenha muita significação no Pufs, mas revela que hú 
:alguém ncstu imensa P{atriu brasileira que pensa qut: temos que caminhar 
para o menor consumo de gasolina, do contrArio esta gusolinu vui urosur 
muitus t:sp~:runçus. 

--------------------------
OeiKo registrado, neste pronunciamento, o edital do BANESTES: 

!lA NESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
S.A. 

Lellio de V eleulo• 

02 Coreéi• 77, 01 Kombl 77,02 Opala• 75, 01 Opala 76 
e 01 Opoça 78. 

LOCAL: Almo•arifado do BANESTES- Av. Robert Kenne
dy- Suo Torquato- Vila Velha...., ES. (Perto du Vitória Diesel.) 
HORÁRIO: 10:00 h do dia 3 de agosto de 1979. Antonio Freire• de 

Paiva Almeida 
Leiloeiro Oficial. 

Autorizado pelo BANESTES vcndcrã cm público leilão 
os vefculos acima. 

CONDiCOES: 

01. Os veículos serão vendidos no estado cm que se encontram; 
02. Os arrematantes pagarão um sinal de 45% (quarenta c cin· 

co por cento), mais comissão do leiloeiro no valor de 5% (cinco por 
cento), pagos cm dinheiro, cheque especial, ou visado; 

03. O prazo para complementação do pagamento scrã de 03 
(três) dias úteis após o leilão, o não cum:primcnto desta exigência 
implicará a perda do sinal; 

04. Os veículos estarão expostos no horário de expediente, no 
endereço acima; 

OS. Maiores· inrormaçõcs nos escritórios do leiloeiro, à Rua 
Gama Rosa, n• 50- Ed. Alves Ribeiro- Conj. 505 -Centro -
Vitória - fones: (027) 223-1565 c 227-0629 (à noite). 

Ora, Sr. Presidente, numa hora cm que ninguém pensa cm economizar 
gasolina - poucos os que pensam cm economizá-la - uma atitude desta é 
um exemplo para as demais organizações oficiais deste vazio imenso. 

Sr. Presidente, cu próprio, aqui mesmo no Senado, desta tribuna, numa 
das nossas sessões, fiz um apelo à' Presidência da Casa para que trocasse os 
nossos carros. Em lugar do Dodgc, de grande consumo de gasolina, nos fosse 
rornccido um carro mais leve e de menor consumo de combustlvcl, que seria o 
Opalu. Mas tanto, essa iniciativa nilo pôde ser posta cm prática, porque o Se~ 
nado Federal jâ havia comprado a frota nova de vclculos, c cada Senador foi 
agraciado com um carro. 

O Sr. Alberto SIIYI (ARENA - PI) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES) - Com multo prazer. 

O Sr. Alberto Sll•a (ARENA- PI)- Senador Dirceu Cardoso, estou 
ouvindo com muita atcnçilo o seu discurso. Como sempre, V. Ex• é aquele 
homem que faz justiça quando ela se apresenta à sua apreciação. Nilo há a 
menor dúvida de que o Banco do Estado do Espirita Santo, tendo tomado a 
providência de vender seus vc(culos, naturalmente deve ter tomado outra pro
vidência para substituir os vc!culos, por outra modalidade de transporte que 
lhes permitisse chegar ao Banco no horário certo. Digamos um microõnibus 
executivo que apanhasse a Diretoria toda. Congratulo-me com V. Ex• pela 
oportunidade que teve de elogiar um serviço, naturalmente sob o comando 
do Governador do Estado, que pertence a um Partido diferente do de V, Ex• 
Dar o meu aparte, para dizer que V. Ex• sempre faz justiça, quando se trata de 
analisar os atas públicos, ainda que seja dos seus adversãrios. Por outro lado, 
aproveito o meu aparte para sugerir que, dentro da sua sugestão, propusésse
mos que nossos Dodgcs rosscm transformados para queimar álcool. Neste ca
so, nil.o cstarh&mos queimando gasolina, que depende de dólar. Era uma con
tribuiçuo que lhe queria dar. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Agradeço o aparte de V, 
Ex• Senador Alberto Silva, primeiro porque ressalta a contribuição c a atitu· 
de do Presidente do Banco do meu Estado; c, cm segundo, a contribuição que 
fuz, através de uma sugestão à Casa, da mudança dos motores de nossos car· 
ros de gasolina para âlcool. Mas, devo dizer a V. Ex•, que o Sr. Secret6rio 
Alexandre Costa vem, através de sua Secretaria, desempenhando-se de uma 
muncira dignu dos maiores elogios desta Casa, j6 me comunicou que, como 
desde que ussumiu não recebeu o carro movido a gasolina, mandou comprar 
um Opala movido a âlcoo\ pura ruzer uma primeira experiência através do 
serviço do meu gabinete. Quer dizer, ao invés de usar um carro Dodgc, movi· 
do 11 gusolinu, usarei um curro movido a álcool c, do conrronto do consumo 
desses dois carros, S. Ex• to murA umu atitude com reluçno h r rota de carros 
do Scnudo, 
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Quero trer, Sr. Presidente, que seja uma medida certa, é um consumo pe· 
que no mas é o exemplo; o Senado dá o exemplo, Quando ninguém pensa nis· 
so, nós estamos pensando cm mudar do carro movido a gasolina para carro a 
álcool. Portanto, o:stnmos colaborando nus medidas de contenção aos gastos 
de gasolina. 

Portanto, com :clação ao meu Estado, leio a nota: 

Integrando-se na campanha de redução dos gastos públicos, o 
Bancstcs decidiu colqcar cm leilão todos os vefculos à disposição de 
seus Dirctorcs." 

Está aqui a nota do jornal local, que demonstra, Sr, Presidente, que foi 
uma atitude corajosa. Naturalmente, pode ter sofrido certa crítica por parte 
dos Di retores, mas que mostrou que S. Ex• está empenhado na campanha de 
contenção de gastos de gasolina. 

Sr. Presidente, devo assinalar, mais ainda, que hã dias foi inaugurado o 
asfaltamento de uma estrada no meu Estado, com 100 km, e o Sr. Governa
dor do meu Estado, meu advcrsârio político e ex-Líder da ARENA aqui, ncs· 
ta Casa, deslocou-se para a solenidade num ónibus, levando as figuras mais 
importantes do seu governo, o que demonstra que também está empenhado, 
S. Ex•, no menor consumo possível de gasolina por parte da frota oficial da· 
quclc Estado. 

Eu tenho autoridade para dizer porqUe é meu adversârio, é o Governa· 
dor da ARENA, cu sou do MDB, mas registro o fato que ali está havendo, de 
parte do Governador, uma tentativa de instilar, nos órgãos governamentais, 
uma disciplina c um comportamento que condizem com a hora grave que o 
Brasil cstâ vivendo, do consumo de gasolina. 

O Sr. Lomaato Júnior (ARENA- BA)- Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (M DB - ES) - Com muito prazer. 

O Sr. Lomaato JÚJIIor (ARENA- BA)- A cada dia que passa, V, Ex• 
conquista a admiração e o respeito dos seus pares. V. Ex• é um homem que 
não torce a verdade c não se omite para registrar o seu sentimento de justiça. 
Ainda agora V, Ex•, como todos nós sabemos, adversário político do cmincn· 
te governador Eurico Rczende, ex-Líder da Maioria nesta Casa, assinala um 
fato do seu comportamento à frente da administração, dando exemplo de 
austeridade na inauguração da rodovia a que V. Ex• aludiu. Sem dúvida algu
ma não sei se devemos registrar, se devemos dar ênfase ao gesto de alto espfri· 
to público de S. Ex•, o Sr. Governador, ou o sentimento de justiça do seu ad· 
versário, nesta Casa. V. Ex• portanto receba, nesta hora, a renovação da nos· 
sa admiração c a reiteração desse respeito que V. Ex• conquistou, realmente, 
dentre os seus pares nesta Casa. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Azradcço o aparte gene· 
rosa do ilustre Senador pela Bahia, que honrou também, na administração 
daquele Estndo, o mandato que o povo baiano, cm boa hora, lhe confiou. 

Devo dizer, Sr. Presidente, que o registro tem tudo de justiça porque po· 
liticamcnte cu deveria fazer uma critica ao Sr. Governador que está mexendo 
no meu municlpio. contra o meu Partido, mas acima disso, devo destacar que 
o seu comportamento, no tocante à gasolina,- que está preocupando tantos 
brasileiros nos circulas governamentais,- tem sido digno desse registro c do 
nosso aplauso. 

Devo dizer, Sr. Presidente, que a atitude do presidente do Banco tenha 
sido tomada depois, naturalmente, da sua autorização, porque niio poderia 
fazer isso sem a autorização do Governador. 

Este o registro, Sr. Presidente, que desejo fazer, destacando portanto a 
atitude c o comportamento do Dr. Rudy Maurer, presidente do Banco do 
meu Estado, dos Di retores que aquiesceram e anulrnm nessa atitude de eco· 
nomia de gasolina e no registro que faço, também, do Sr. Governador do meu 
Estado, meu adversário politico, cx·Lidcr da ARENA nesta Casa que, Sr. 
Presidente, em uma inauguração hú 15 dias, de uma estrada de 100 quilôme· 
tros de Afonso Cláudio a Vitória, a BR-262, também compareceu à solenida· 
de, de ônibus, dispensando a frota oficial, como dizendo e advertindo aos 
seus auxiliares imediatos e ao organismo oficial do meu Estado que o Gover· 
no do Espfrito Santo está empenhado cm uma campanha de economia de ga .. 
salina. 

Era o registro que desejava fazer, c o faço, Sr. Presidente, certo de que 
esse registro é a prova de que, acima das nossas lutas partidárias, devemos co .. 
locar cm posição isenta aqueles que estilo pensando no nosso Pafs. 

Ern o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. DIRCEU 
DOSO, EM SEU DISCURSO: 

PLENÃRJO 

Integrando-se na campanha de redução dos gastos públicos, o 
decidiu colocar cm leilão, proximamente, todos os vefculos atualmcntc 
posição de seus Diretorcs. A iniciativa partiu do próprio presidente do 
belccimento, Rudy Maurer, sendo apoiada pelos demais integrantes da 
lu diretiva, que assim passarão a movimentar-se com seus próprios 
Uma medida clogiável, sem dúvida, c que deveria ser imitada por 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalumc)- Com a palavra o nobre 
dor Raimundo Parente. (Pausa.) 

S. Ex• não está presente. 
Com a palavra o nobre Senador Almir Pinto. (Pausa.) 
S. Ex• não está presente. 
Não há mais oradores inscritos. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalumc)- Nada mais havendo que 
tar, vou encerrar a presente sessão, designando para a próxima a 

ORDEM DO DIA 
-I-

Votação, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara n11 86, de 
877/75, na Casa de origem), que altera dispositivos da Lei n• 4.591, de I 
dezembro de 1964, tendo 

PARECERES, sob n•s 746c 747, de 1978, c 486 c 487, de 1979, das 
missões: 

-de Coastltuiçio e Justiça- I' pronunciamento: contrário, 
mérito: 2' pronunciamento: pela constitucionalidade c juridicidadc do 
titutivo de plenário; 

-de Economia- I' pronunciamento: favorável ao projeto; 2' 
ciamento: favorâvel ao substitutivo de plenârio. 

-2-

Votação, cm turno único, do Requerimento n~ 272, de 1979, do 
Orestes Quércia, solicitando a retirada do Projeto de Lei do Scnaclo '"' 
1979, de sua autoria, que prolbc a propaganda comercial nos doc:um1cnt; 
ou cine-jornais. 

-3-

Votação, em turno único, do Requerimento n' 273, de 1979. do 
Orestes Quércia, solicitando o dcsarquivamcnto do Projeto de Lei 
n' 104, de 1978, de sua autoria, que acrescenta parâgrafo único ao 
Consolidaçiio das Leis do Trabalho. 

-4-

Votação, cm turno único, do Requerimento n' 275, de 1979, do 
Affonso Camargo,solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei do 
do n• 147, de 1977, de autoria do Senador Jarbas Passarinho, que 
sobre a realização de seguros de órgãos do Poder Público e dá outras 
dências. 

-S-

Votação, cm turno único, do Requerimento n' 279, de 1979, do 
Orestes Quércia, solicitando o desarquivamcnto do Projeto de Lei do 
n9 109, de 1978, de sua autoria, que assegura ao empregado doméstico o 
to ao recebimento da gratificação de Natal institufda pela Lei n' 4.090, 
de julho de 1962. 

-6-

Votação, cm turno único, do Requerimento n' 281, de 1979, do 
Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do 
Federal, do discurso proferido pelo Presidente do Tribunal Superior 
bulho, Ministro João de Lima Teixeira,' por ocasião da entrega uo 
João Baptista Figueiredo, do Grão-Colar do Mérito Judiciário do 
do agradecimento do Senhor Presidente da República. 

-7-

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da corostil.uci 
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei 
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nado nv9J, de 1979, do Scnudor Humberto Luccntl, que iscntu o sal{lrio mini
mo de descontos para u Prcvidênciu Sociul, c d{1 outrus providênci:1s, temlo 

I)ARECER, sob nY 2H3, de 1979, da Comissão 
-de Constltulçiio c Justlçu, pela inconstitucionulidade. 

-li-
Votação, cm primdro turno (aprcciução preliminur d~1 constituciomlli

dade, nus termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do St:
nado nY 96, de 1979, do Senador Nelson Curneiro, que modifica u rcd:~çào do 
urt. 1~ da Lei nY 4.266, de 3 de outubro de 1963, que instituiu o saU1rio-fumília 
do trab:llhador, tendo 

I'ARECER, sob n• 223, de 1979, du Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto venci

du dos Senadores Lázaro Burbozu, Tuncredo Neves, Hugo Rumos c Cunha 
Lima, 

-9-

Votação, em primeiro turno {aprcciução preliminar da constituciont~li
d:ldc: nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se
nado nY 112, de 1979, do Senador Cunha Lima, que considera não tributáveis 
pura efeito do Imposto de Renda, os proventos c pensões nas condições que 
indica, tendo 

PARECER, sob n• 334, de 1979, du Comissão 
-de Constituição e Justiça, peln inconstitucionalidade, 

-lO-
Discussão, cm primeiro turno (apreciação preliminar da constituciont~li

d<ldc: cjuridicidt~dc, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Proje
to de Lc:i do Scnt~do n~' 157, de 1979, do Senador Franco Montara, que dispõe 
sobre amparo ao trabalhador desempregado, garantindo-lhe o direito ao 
a uxílio-doençtl e à aposentadoria por invalidez, tendo 

PARECER, sob n• 338, de 1979, du Comissão: 
- de Constitulcio e Justiça, pela inconstitucionalidade c injuridicidude, 
(Dependendo du votação do Requerimento n~' 319, de 1979, do Senador 

Franco Montara, de t~dit~mento da discussão, para diligência junto ao lnsti~ 
tutu Naciont~l de Previdência Social.) 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Está cnccrrudu a sessão. 

( Levama-,çe a st•.uào ãs 17 hora.f t' 30 mifwto.\',) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LEITE CHAVES 
N,l SESSÃO DE 30.8.79 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. LEITE CHAVES (M DB- PR, Pronuncio o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente, Srs, Senadores: 

Haverei de preocupar-me, durante este pronunciamento de hoje, com um 
problcmu do mais alto intercs!ic nt~cional, que é a questiio do álcool. Durante 
estes últimos sessenta dias, tenho-me preocupado com este assunto, Li muitos 
tr~balhos acerca do álcool e da crise energética, escritos nilo somente cm jor
nai.~ e rc:vistu nacionais mas sobretudo, estrangeiros, Visitei usinas de íllcool, 
parlicipei de simpósios, fiz perguntas c indagações, Depois de tudo isso Sr. 
Presidente, cheguei u esta conclusão: foi preciso que houvesse esta crise ener
gc!:tica mundial para que o Pais soubesse que estâ às portas de um futuro ex
tr~ordinariamcnte promissor, Há um artigo numa revista alemã, que também 
é publicõ~da cm inglês, chamada Aursen Po/itik, que em seu número 2/79 traz 
um abrangente e aprofundado artigo sobre o problema da ~nergia e suas pers
pcctivns futuras. Ê um trabalho cxuustivo c esgotante. Quem U: um artigo des
sa natureza- c este é escrito por Werner Ungcrer- "Thc Encrgy problcm 
and Prospcct for the future" fica com a noção clara da posiçilo do mundo 
nc::s.1es próximos anos, uté o uno 2.000, uo que tange uo problemu energético. 

Esse nutor transcreve também conclusões de esludos realizados pela Bri
lisl, Pt•tro!t.•zlm Company dando conta de que se o consumo energético conti
nuur nessa mcsmu proporção, há necessidade de que se descubra por ano re
servas equivulcntes ;\s do Mar do Norte, Mais ainda: os Estudos Unidos cu a 
J:url)pn teriam que inaugurar, por semana, uma usina tltômicu até o uno 
2.000, se a progressão de consumo energético continuasse LI ser estu, Enquun
to isso, ela traz informuções ultnmentc singulnrcs do que cstC1 ocorrendo no 
Ocidente:, I~ que utê o fim de 1977 us rescrvus de três pufses do Golfo Pérsico 
ultrapnssuv;1m us disponibilidudes dos Estudos Unidos, du Europa Ocidcntnl, 
dD Japiio, du União Soviética e pnfses ulindos, 

Sr, Presidente, ê um fnto singular que tré~ pulses detentores de fontes 
ubunduntes de petróleo cheguem .:1 ucumulur fortunas desse porte, no mundo 
m:idcntal, onde .~cmprc ns lideranças linunccirns cstiverum nas mãos de pulse.~ 
lrwlicionalmcntc hcm situados no sctor ccontimico, finnncciro c tél:nico, 

Umjorn:ll public:1do no Bmsil, m:~s que tem o escopo de dttr.l cstmngd
ros a imagem de nosso País, c que tem difusão complctu em totln n América 
L1tinu,lido por todm. m. orgunismos intern:1cion:1is c embuixwms, denomina
do I.min Amt•rica Dai/y Pmt, uprcscntn sobre a cncrgi<~ n-JVc rcport:lgens 
complctus c exaustivus, I! admirável este tn1bnlho, Creio 'tuc poucos trub:~
lhos no l•ais foram feitos com esta cxuustão, com estn profundidade; segurn
mentc, escritos por técnicos de gmnde conhecimento c que têm interesse de 
infornwr o mundo, hoje, quanto :i crise abrungcntc, c, .1s reais possibilidudcs 
de que podcr{l<l humanidade dispor paru suprir ns suus ncccssldudcs cncrgéti
CiiS nos ;~nos que vêm, 

O primeiro desses artigos: "O Brusil na cru du OPEP"; o segundo, "As 
reservas de óleo no Bmsil"; o terceiro, "O poder hidrclétrico brasileiro"; o 
quarto, "A crise bmsileira c as dificuldades do Programu Nuclear": o quinto, 
"Brasil - Considcruçõcs c avaliações sobre o metanol"; o sexto, "0 Brasil 
começu t1 olhar em outras dircções c procumr outras fontes alternutivas de 
energia": sêtimo: "Quem Mexe os Cordões no Brasil cm Relação :i Ener~ 
gi;l'!"; último: ''Ano 2000-0 Brasil que Emcrger6 dcss:~ Crise, dessa Guerr:.1 
do Petróleo, como um Líder no Mundo". 

Voltt~rei, Sr. Presidente, a considcrtlçÕcs sobre essas reportugcns, inclusi
ve parti dar conhecimento à Casa, segundo esses pontos-de-vistu c cssus tiS· 

scrções feitas publicamente, sobre t~quelt~s pessoas ou aqueles orgt~nismos que 
se Jcvanttlm no País contrtl o álcool. 

Depois que fiz todos esses estudos, convenci-me de que quem estiver 
contm o álcool estará contra o Brasil. As nossas possibilidades nesse se to r são 
ilimitt1dt1s. O álcool é realmente, para quem o pode possuir, uma fonte reden
tor:~. 

Houve um homem de gênio que já previu isso. 
Dizem até que t1 capacidade genial, isto é, a genialidade consiste em t~ntc

vcr o futuro. Esse gênio foi Alexandre Grahum Bel!, que, em 1922, asseverou: 
tiS necessidades energéticas serão tão grandes, dentro de mt~is algumas ge
rações, que a solução será esse produto extro~ordiní1rio não poluente que é: o 
álcool. 

Isto dito cm 1922, pelo inventor do telefone, quando a abund:incit~ de pe
tróleo jamais poderia antever crise de tt~manho porte, Uma dúvida que me 
anigit~ dizia respeito ao custo do álcool, já que ou vim informações de que o 
seu preço por litro ultrapassaria o do combustível citado, Visitei usinas de ál
cool no Estado do Paraná, cm Jacarczinho. Entre elas usina DAMISA
Destiluriu de Ãlcool Mujor Infunte SfA., inuuguroda há pouco tempo. 

Qual não foi a minha surpresa? Nilo se gasta nada em combustível puru a 
produção do álcool de cana porque o produto usado na queima ê o próprio 
baguço, Jogado nt~ caldeira, produz calor muis do que necessário t1 toda opc
rt~çào dt1 destilaria. 

Outro ponto de minhu preocupação crt1 a tiborna, também cht~mada ga
mpüo, vinhaça, vinhote, restilo, cuida ou xilempe. Ê aquclt1 garupa que rcsul
til du fcrmcntuçào, Após a destilação, ela constitui resíduo, f:: produzida nu 
proporção de um litro de álcool para 13 de vinhaça, Para cada litro de álcool 
produzidos rcsultum 13 de vinhaça. E um produto tóxico, contamina rios, 
prcjudicil o meio ambiente c é t~ttamcntc corrosivo. Nilo há dúvida nenhuma, 

Fui ouvir os entcr.JiJ~'i t1 respeito. Que soluções se podiam dar? 
Algumas usinas, não podendo lançar esses resfduos nos rios, fazem la

goas sucessivt~s, aguardando a evaporação ou a sua absorção pelo solo. Ou
tras dão destinuçilo diferente a esses resíduos tranportando-os cm caminhões, 
que carregam dali com grande esforço, u grandes custos, porque, quando 
ocorrem chuvas ou qualquer outra alteração, o acUmulo é tamanho que há 
sempre problema de armazenamento para a destilaria, 'fodaviu, o vinhote 
constitui excepcional adubo, capuz de substituir qualquer outro de origem cs· 
trangcira ou nacional. Se for lançado o solo nu proporçilo de 33m3/ht~, o re· 
sultado é surpreendente. Um exemplo pode ser dado: u dcstilurin que se insta~ 
lar no cerrado será delicitáriu só no período inicial. Dumntc dois anos, será 
oncrosu, deficitária, No entanto, se durante esses dois anos, o vinhote for 
lt~nçado no ct~ntlviul, a suu qualidude será tiio excelente quanto a dos solos 
mais fêrtcis, 

Vejum V. Ex•s que o vinhote pode ser uma soluçiio purn os cernidos 
brusilciros, que siio vnstos, Os nossos cerrtldos ntingem vnstn ex tenção c po
dcriio cncontr\lr no vinhote uma sohu;ilo cxtruordinCirin c com a gro1ndc van~ 
tugcm, eis que os m.Juhos comuns, o c;1lcúrio comum exigem longo período de 
absorção, Inclusive o de Putas de Minas ê de difícil, de longu c, às vezes, de 
impossível absorçiío, Pois bem, u ubsorçiio do vinhoto pelo solo se furí1 cm 24 
horas. Por 'iU!I vcl, destilado, o vinhote possibilitu, c com umplus marg'ens 
ccnnúmicn, o uduho sôlido, facilmente urnHlzcnílvcl c trunsport(lvcl. Alêm do 
mais, fornece gús, cjl1 existe no Pais, usina produlindo g(ls de co1inha a partir 
do vinhoto. Tudo isso dito por têcnicos; tudo o que tenho m1ui s~o infor· 
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rnaçôe_.., di.! ti:l.:nkns qui!, além do conhecimento teórico, tém ;1 vivéru.:ia, rrúti· 
!.!a do rrohlema. 

Nohn:s Senallorc.'l, V. Ex~~ s;1bcm que u vinhoto ~ub~titui .'lati~fatoria· 
mente o a.~falto na pavimentaçi'io de estradas, t;mto é que muito~ u~incirm, 
rnuiw~ produtores de úlcooll.!stão construindo e'itn1das com o vinhotu, c de 
urna furma fúcil: ap!.!drcjn-se o leito da terra, joga·l"'C vinhote duas ou tré~ v c· 
1.es, c a camall;1 result:mte oferece resistência c durahilidude iguais i1 do a~fal· 
to. As estradas rurais rodcr~o ser feitas com.vinhoto. Além do mais, se o vi· 
nhoto ror misturado ao bagaço, diversos outros produtos puder~o ~L:r uhti· 
Jus. 

Então, Sr. Presidente, aquilo que parecia o grande _entmve, rareeia o 
grande mal, parecia o grande contrapeso na produç~o de {llcool, passa a ser 
um produto t~o importante, ou mais até dll que o álcool, porque é a soluç~o 
rara Os ccrr;u.Jos n;1cionais. 

Adcmuis, cnm o vinhoto, nas proporções cm que o Brasil havt:rú di.! 
produzi-lo dentro Jc algum tempo, não precisamos importar adubos rcsul· 
t;lntcs dos rcsí<.Juos petrolíferos di.! outros países. N~o residiria, também, neste: 
ponto a resisténcia de determinados sctorcs i1 divulgação do úlcool no Brasil'! 

Sr. Presidente, o nosso Partido, 010 longo dos anos, tem defendido o pro· 
grama de alternativas cncrg~ticas. Tivemos, até, a orortunidade de oferecer 
ao Governo um trabalho doM DB, feito com a participação do~ maiores téc· 
nicas nacionais. Não sei que destino lhe foi dado pelo Governo, mas tenho a 
certeza de que se tivéssemos d•u..lo maior atenção a essas fontes alternativas. 
não estaríamos nos deparando com as dificuldades de hoje, Vejam, V. Exts 
que só as fábricas brasileiras, capazc.,. de construir destilarias oferecc'm uma 
capacidade de fabricar 150 unidudes de 120 mil litros, por ano. Entretanto, a 
Ucspcito das necessidades conhecidas, das previsões do problema, nós esta
mos <tpcnus com 144 usinas instaladas- incluindo U!! ampliações- com 74 
cm implantação c 40 t:m análise. Nos convcncl.!mos, por outro lado, que essas 
usinas, não devem, ser de grande porte porque elas acarretarão dois males: 
Primeiro o problema agrário da formação do latifúndio, da conccntr;~ção da 
terra, num pilís onde a terra já cst.1 excessivamente concentrada. A conccn· 
tração de terra, no Brasil, chega il índices nunca vistos no mundo; sendo um 
pllís de 8 milhões c 500 mil/km', poderi3 ter hã mui to tempo democratizado, 
difundido a propriedade agrícola. Todavia, 80%das terras no Brasil estão nas 
mãos de I ,8% das pessoas. Por conseguinte, essas destilarias que constituirão 
um bem, não podem, por outro lado, ser fonte de armazenamento c de con· 
centração do lutifúndio. 

Em segundo lugar, as destilarias mais comuns sUo de 120 millitrosjdia, 
mas achamos que a usinu ideal é a de pequeno porte; poluirá menos, cnsejurú 
u mantenca da pequena lavoura, a inexistência da concentração latifundiária. 
Ademais, os resíduos, ainda que usados como adubo, satisfarão com maior 
proveito HS regiões cm que se instalaram. De forma que a usina ideal~ ll mini· 
usina, é a minidestilaria, é aquela em torno de JO mil litros ou menos, E que 
elas não se implantem nos terrcnDs já delinidüs, nos terrenos que, por vo
cação ou trudiçào, estão na ugricultura ccrealista. O Governo reservou, no 
Paraná, uma quota de trinta a quarenta c cinco usinas. Mas é um mal, é um 
utentado contm os interesses nacionais, contra o próprio Estado. A insta· 
laçào de usinas cm terras férteis, como as do Paraná ou de São Pllulo, é de 
todo inconveniente. Elas devl.!m se derivar pura solos mais difíceis, regiões no· 
vas, porque senão, resolvendo um problema, nós vamos criar um problema 
mais sêrio. Nt1o podemos coloca-las em região de vocação agrícola, porque se 
deixarmos de importar petróleo, por termos álcool, vamos terminur impor· 
tunda alimentos. 

O cerrado, com uso restrito, é que deve ser u região preferencial paru a 
usin:1, mas serão regiões novas, como o próprio Mato Grosso do Sul, sobre· 
tu<.Jo, ou Muto Grosso do Norte, Em Mato Grosso do Norte, onde cu estive, 
const;uci que :1 cana chegn a produzir vinte por cento a muis de sacarose, cm 
rad1o da m;1ior insolação, E umu regiüo ideul pura n produçno de álcool desti· 
nndo uo consumo locul e u ubcrtura dos novos postos agrícolas. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Permite V. Ex• um ap•~rte'? 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)-Com todo o prazer, nobre Se· 
nudor Frunco Montara, 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- V. Ex• está ubordundo o temu do 
maior oportunidade para o Pais c abrindo, realmente, outras perspectivas 
raru o programa energético cm nossa Terra. Nilo hll dúvida de que~ nu bio· 
mussu e no aproveitamento de pequenas usinas hidrelétricas, no aproveita
mento do pequeno, que cstft a soluç1lo do problcmu. E, nestn mutériu, u Ban· 
cadu do M DB já teve orortunidade de oferecer, uo Governo, uma série de su· 
gestões, que lhe forum oferecidas, por suave~. pela comunidade cicntHica, 
Mus. infi.!lizmcntc, tem dominudo Si.!mprc a poUtica da chamada economia de 

csc•da; as grandes unidudes de produção, os grande!! Jinanciamcntos, A c.xpc· 
riéncia doloro!ia que o Brasil atravessou nos leva a uma conclusão, que cst/1 
m1 linha <.lo pcn~arnento de V. Ex• c con!irmado por autorc~. por c~tuJio~m. 
por técnicos c por insistuiçõcs da maior idoneidade. Posso informar a V. Ex• 
c i1 Casa que o IPT -Instituto de Pesquisas Tccnológicus da Universidade de 
São Paulo- em colaboração com a Escolu Superior de Agronomia, de Pira· 
cicaha, :1prcscntou um magnifico projeto alternativo de miniusinas de úlcool. 
c Ue 111iniusinas com relação a diversas matéri:1s·primas, como manJioc;J, 
cana-de-açúcar, euc;1lipto c outros vegetais, 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Mamona. babaçu. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- ~importante que o Governo 
a dote, em relação a essa mat~ria, uma política descentralizada. Cada um dos 
4 mil municípios do Brasil pode trubulhnr e ter o seu programr~. Hoje, fui pro· 
curado pelo prcfl.!ito de Âguas da Prata. S. Ex• tem uma pequena usina hidrc
létrica no seu município e está proibido de utilizá-la, porque só se admite o 
grande. S. Ex' poderia ter a iluminação da cidade, pelo menos. das vias públi· 
cas com energia fornecida pela própria cidade, mas ~ proibido, Estou provi
denciando um projeto de lei, eliminando essas proibições. Nós vivemos um 
momento extraordinariamente estranho da obsessão pelo grandioso c tudo 
centralizado, aqui, em Brasília. T cm os. na Casa, um homem que, pertencendo 
à Bancada da ARENA, tem dado grande testemunho, o Senador Lomanto 
Júnior, que tem levantado o seu protesto em nome dos municípios que são a 
base do Brasil. Eles ficam com 7% da sua :urccadação- para o Governo Fe
deral, 63%, cm números redondos, e para a Governo Estadual, 30%. Estamos 
criando uma concentração de riquezas. uma concentração de poder. O Brasil 
está sofrendo de macrocefalia: o gigante com pés de barro.~ preciso inverter 
a ordem nas nossas realizações, fazendo precisamente isso que V. Ex•, com 
magnifica documentação, traz hoje ao conhecimento do Senado. ~a pequena 
usina, é a pequena indústria, cada município resolvendo o seu problema, cada 
um dando sua pequena contribuição para que tenhamos uma solução autenti· 
camcnte nacional. Congratulo-me com V. Ex• c com o Senado pela oportuna 
contribuição de V. Ex•, nesta tarde. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Senador, também agradeço a 
V. Ex• pc:lO oportunismo do aparte. Ele enriquece o meu discurso, ampliando 
tambi:m o seu alcance. 

Já dei testemunho, antes da chegada de V. Ex•, de que o nosso Partido 
apresentou, há tempos atr:'ls, ao Governo, um trabalho completo nesse senti· 
do, feito com a participação de renomados cientistas brasileiros. E V. Ex• foi 
o inspirador, a pessoa que mais se esforçou para que o nosso Partido chegasse 
a apresentar, aqui no Senado, aquele trabalho. 

Estou também de acordo com V, Ex• ao que tange à franquia de pro
dução. O álcool não pode ser objeto de controle e do monopólio. E digo mais 
a V. Ex•: de acordo com alei atual, um fazendeiro do interior de Mato Gros· 
so ou do Pará, ou de qualquer parte do País, poderá produzir, da fDrma mais 
rudimentar possível, o seu combusdvcl a partir do álcool, porque 'ele procede 
como se estivesse tirando a própria lenha ou usando outro combustível qual
quer. 

Se o Pa{s está importando somas enormes, o interesse é que haja difusão 
nesse sentido, porque quanto mais o uso particular se 'difundir, mais facil
mente sairemos dessa servidão cm que nos encontramos, de destinar grande; 
parte das nossas exportações à importação de petróleo. 

Estou plenamente de acordo com V. Ext, Se V. Ex•aprcsentar esse traba· 
lho ou esse seu projeto, virá ele, de logo, a acautelar o País, os inten.-sscs rl.!<li~ 
da Nação contra determinadas imposições técnicas de órgãos que têm tirani· 
zado a economia nacional. 

Sr. Presidente, falei neste me menta sobre a questão dos cerrados, c disse 
que o vinhote, a vinhaça, poderá ser a grande solução pura isso. O mais 
acessível adubo, o mais completo c o muis perfeito. 

Agora, leio trecho de uma conferência de um homem bem entendido no 
assunto. Ele diz o seguinte: 

"Pura completar o quadro do potencial de terras que poderão 
ser aproveitadas para a produçi\o do substituto da gasolina e óleo 
<.Jiescl, podemos citur os 14 milhões de hectares de cerrado ljUC é cu· 
nhccido e cnfutizudo como o grande celeiro futuro <.lo País." 

Quatorze milhões de hectares! Esses sim t: que devem ter preferência vo· 
cacionul para u cana cu sua recuperação será fcitu utruvt:s do vinhoto,,quc é 
rcsfduo, dando-lhe a mesma cupacidudc produtiva. 

Por quê'! Porque o vinhote tem umu composiçl\o que, aplicadil naqueles 
pcrccntuuis a que me referi, substitui plcnumente o adubo químico mais reli· 
nu do. 
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Leio artigo contido na revista Brasil, Ul:t'll publicnçilo bimestral sobre co
m~rcio c indústrin, setembro c agosto de 1979, definindo o que é vinhote: 

"Da levedura é extra(da u protc(nu para a rnçilo animal, ... O 
processo é o da Tcrmólise que rompe as paredes de células que isola 
0 conteúdo protéico e facilita a digestão c assimilnçilo pelo organis
mo das proteínas contidas no restilo. A prote(na termolisadn passa 
ainda por tratamento de concentração c homogciniznçào. O restilo 
-rico cm nitrogénio, fósforo c potâssio (NPK) materiais org:lnicos 
e suis minerais é: transformado em fertilizante ou componente de 
raçilo animal, depois de concentrado por evaporação, que reduz em 
dez vezes o seu volume c eleva de 6% para 60% a quantidade de 
substâncias secas." 

Tnmbé:m em conferência n:centemcnte proferida num simrósio realizado 
pda Associação Rural de Londrina, um técnico no assunto, Sr. Carlos Costa 
R ib~:iro, fez essas obeservações: 

"Avaliação detalhada desse processo, sob o ponto de vista téc· 
nico econõmico e financeiro, permitiu concluir que no Brasil é viú· 
vela partir do vinhote, utilizá-lo in natura como fertilizante m1 cul· 
· turu de cana-de-açúcar c de mandioca, produzir c utilizar na própriu 
usina ou destilaria vapor gerado pela combustão de metano, produ· 
zir e vender protcfna unicelular c vinho to concentrado no mercado 
de matérias-primas para rações: produzir c vender cinzas potflssicas 
no mercado de fertilizantes." 

E uma nova perspectiva que se abre pura o Pufs. 

Então, nobres Senadores, aquilo que poderia ser o aspecto negativo a de
sestimular o avanço do País no sctor do álcool, torna-se uma atividade tão 
promissora para nossos interesses quanto o próprio álcool. Há pessoas, neste 
Pais, que scJcvantaram contra o álcool, difundindo artigos alarmantes acerca 
do vinhote. Mas basta considerações desta natureza para que se tenha idéia 
complet:tmente diversa a respeito. 

Digo u V, Ex•s que o vinhote é realmente corrosivo, poluente, 
Eu vi nu própria usina que só aço inoxidável resiste à sua ação. Mas pcs· 

quisas bem promissoras já conduzem ao fabrico de outros produtos idôneos à 
suíl canalização a preços reduzidos. Os próprios caminhões que transportam 
o vinhote pura a lavoura têm pequena duraçilo, porque as carrocerias sedes· 
trócm. Vimos tudo isto, mas é uma questão apenas de têcnicu. O uproveitu
mt:nto do vinhote, com grandes vantagens para o País, não ê uma questão 
difícil porque, como já dissemos, suas possibilidades de uso silo amplas nos 
mnis variados aspectos, ~ apenas uma questão financeira, de pesquisa, para 
descoberta de meios econõmicos ao seu aproveitamento. Mas não há dúvida 
alguma de que esse resíduo, o vinhote, poderá substituir o melhor adubo or
gânico ou o químico mais sofisticado. 

Os inimigos do álcool difundem igualmente de que é: ele produzido a 
preço inacessível. Nada mais falso. O combustível usado na sua produção é: o 
próprio bagaço de cana. E mesmo que u usina opere a toda carga, terft sempre 
uma disponibilidade muito grande do bagaço que, aliado ao vinhote, dará 
outros subprodutos de apreciável valor cconõmico, Estou me referindo so· 
mente ao álcool de cana, que é obtido na base de 70 litros por tom:luda. Por
que 3 mandioc;1, <~icançu muito mais de que isto. Só que a cana oferece hoje a 
imediatidade de produção sem maiores gastos porque o próprio bagaço é o 
combustível necess6rio n sun produção, enquanto que a mandioca reclama 
outros combustíveis. 

Quc:ro me: ater hoje ao 6lcool, porque possibilidades enormes ofc:recem 
tumbêm o babuçu, u madeira, a mumona. O País tem condição de substituir 
todo o seu consumo de gasolina pelo álcool. Pode ser com o álcool da man
diocól, da camt, du madeira {o ctunol). Isso sem falar no relevuntc papel a ser 
desempenhado pela mamona. Tudo isto estfl nas reportngc:ns u que me rc:feri, 
escrit:ts por quem tc:m grunde e profundo conhecimento técnico, 

E outra coisu; nilo fiqut:i apenas no cumpo das informações ti:cnicus. 
Ouvi pessous pr:lticus, visitei usinus, participei de Simpósio, ouvi testemu
nhos, avulici experiêncius. 

Só trouxe uma dúvidu: foi em relação no posidonumcnto do Ministro dus 
Minus c: Energiu, qu~: ncssc: simpósio de Londrina, sobre o C!lcool, não lhe deu 
m:lior import:.inci:t. Enfatizou ali que a politica do Governo huvcria de cun· 
~istir no aumento da pesqu\su do petróleo, nu economia de scu consumo, nu 
exploração do curv:io c do xisto betuminoso: 

O ilustre Ministro César Cais é Sen:tdor, de tm.los conhecidos nesta C:t· 
~a. Crci:un·mc que Jcvantci dúvidas u respeito dcss11 oricntaçi'io porqut: quem 
fi~.er estudo.~ sobre úlcool c vier dar ênfase i\ buscu Uc petróleo cm solo na cio· 

na!, uos custos cm que isto se fuz, evidentemente não C!ltá tcndo interesse cm 
que o Pais suiu u contento da crise energética em que se encontnl, 

Ao que sei, a perfuração de um poço é ·feita a elevadíssimos custos. 
lmugine-se a que resultados chcgarfamos se tivéssemos que destinar luis 

n~cursos a produção do álcool, onde não há risco e sim certeza :1bsolutn de re· 
sultado. t: inconcebfvel como se uumcnte a inversão no incerto, quando as 
importações de petróleo absorvem hoje a maior parte de nossas importuções 
c possa o :Hcool substituir a curto prazo toda BUSolino consumidu pelo Pais. 

Em umu dessas resportagens a que me referi hú informação sobre :1 ma
neira como se comportam os úrgàos responsáveis pelo problem~ energético, 
rrocurando cada um deles anular o esforço dos outros: :1 PETROBRAS é 
contra o úlcool: a ELETROBRÁS e a PETROBRÁS, contra a energia nu· 
cle:1r, esta, contr:1 us hidrclé:tricas. Esses organismos nacionais. ao invés de es· 
tarem unidos sobre a coordenação do Ministério competente para produzi· 
rem combustível neccssúrio para que saiamos desta situação, estão em cho· 
que, unificando os esforços nacionais c mantendo o Pais cm situação dc crise. 
Estú nos jornais. E não contestaram. Está nessa reportagem a qlle me rt:feri. 
reportagem essa que tem penetração internacional. escrita por técnicos com 
acesso às mais amplas fontes de informuç~o. E quando cito csscjornul, é por· 
que ele me impressionou, Todos os anigos, das melhores fontes, são aqui 
transcritos sem qualquer restrição, tulvcz porque, sendo de penctraçilo quali· 
ficadu no Brasil, não sofra restrição de qualquer naturcza. 

Estão aqui as informações, inclusive m:sta reportagem: "Quem é que: 
mexe com os cordões? Quem é que estfl por trás de tudo isso'!" 

O Sr, Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Que jornal é esse, que imprcssio· 
na tão fortemente V. Ex•? Não é o Correio de Londrina, niío? 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)-~ esse jornal que V. Ex• en· 
contra cm todas as bancas: Latin American Duily Post. 

E um jornal publicado em São Paulo, com circulaçilo nacional c em toda 
a América Latina. 

Nesse trabalho há, também, relatórios que vejo pela primeira vez. Foram 
h6 algum tempo cit:~.dos, mus só agora delc:s tomo conhccimento de maneira 
sintética c gráfica, t: aqui. Fala sobre as reservas de óleo do Brasil, onde cstá 
o óleo, onde estf1 o petróleo. Aqui, um mapa do Brasil, com setas indicando 
os locais cm que pode haver ocorrência de óleo, de acordo com o estudo de 
Mister Link. Outro, mostrando os locais cm que a PETROBRÃS está perfu
rundo e outro que traz um estudo dos russos, dizendo quub são as áreas pro· 
missaras de óleo no Pais, Esses lug:tres estão assinalados. 

Eu soube desse relatório russo, porque h;'t alguns meses membros da cm· 
baixada russa, aqui no Brasil, informuram~me vagamente que houve um c:-. tU· 

do feito por ti:cnicos russos, cm 1963, a pedido do Governo brasileiro c::m que 
eles disseram que havia petróleo no Brasil. E haviam entregue esse relatório 
ao Pais. Eu desconhecia a sua existência. Agora, tomo conhecimento dele 
atravês dess::1 informação contida no jornal, assinalando us flrcas de possível 
ocorrência. Uma, que ficaria mais ou menos no Acre; duas na Amazônia; ou· 
tra, mais ou menos no Pará - pelo mapa não há sinalização do Estado, mas 
deve ser na altura do Parti ou. Maranhão. São as áreas em que hâ possibilida
de dc descoberta, segundo o relmório russo. 

Nessa minha pesquisa, deparei com um estudo que me impres:-.ionou 
sobrcmodo, feito em 1938 por um cidadão chamado Luil M. Baetu Neves, 
sobre o álcool motor. Um trabalho apreciável para a época. Em 193H, ele 
mostrava a importância, o valor do álcool como sucedftneo du gasolina, tcn· 
do até maior teor de octanagcm. Ele dizia, na época, que o álcool er<~ corrosi
vo, mas quc mediante determinadas ligas, ou com o u~o de detcrminadu com· 
posição, esses inconvenientes dcsapureccrium completamente. O livro cm 
que o artigo se acha inserto chamt~-se: Tecnologia da F:~bricação de Alcool: o 
artigo é longo, prestando informações complet:1s, válidas, sendo escrito cm 
193S, isto é, há 41 llnos. 

Alt.m do mais, somos um P01ís que dispõe de umu vasta mrLo-dc-obra 
ociosa. Só no meu Estudo, Srs. Senadores, estamos com um milhão de hóias
frias, de homens que, ao longo t.Jos unos, viveram na lavour:t ~:io l'iLcrarn 
outra coisa a não ser trab;1lhar a terrí.l, por gerações intdras. Esses hornc:ns fo· 
mm expulsos pelo ingresso da máquina, do trutor, rela redução do plantio do 
café, pcla planta~·ào da soj:1. S~o lwmcn~ que pns~am a rnor:tr nas cidade:-., 
dcsprcparudos pum qunlqucr atividadc C1t:1dina, onde n cmprt:gn j:'l í: difícil: 
chcg;m1 com os filhos, c v:w morar em favcl:l~ .. H e:~i~tcm favelas cm Si\n Pau· 
lo c no Paranú com dois andare~;. Ent:lo, ni'in c~tando qualilkadn~. cb !-.c 
vêem numa siluuç~o difidl 11:1 IlHa pela v1da. o~ próprios !ilhn,, para'vivcr, 
vüo praticar a tos os muis condcn:Lvcis. embora wmprccnsívci!-1 naquela~ cir· 
cun~liincias, !ilbinbas de I~ anos vúu ~cr pro·aitulas. r\s cid;tdes cstúo l.'hcia~ 
de prostitut:1s nessa fase ctúna. Os tílho~ hnrncm '.'Üo •;c:r lromh:lllmha~. 1\itl 
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Rio de Janeiro c cm Silo flaulo, Srs. Scn:tdorcs, ninguém tem muis scguranç:t, 
E com umu agrav:1ntc: o criminoso hrasilciro sempre foi individualistu, mas 
os tromb:1dinhas, conhecedores de sua fragilidade, passam a operar cm qua
drillms. Quem não conhece aquela figura da Rua Augusta ou do centro de 
Sf10 raulo, os trombadinhas, garotos de lO, 12 <~nos, atuam geralmente cm 
grupos de três; um fica na esquina, de repente um deles se curva na frente do 
twnscuntc, dois outros o empurram, o velho cai, c quando menos espera já 
está roubudo no relógio, na carteira, na algibeira; às vezes, mom:m com fril· 
tura de base de crânio. Pois esses garotos, na medida cm que vão crescendo, 
j(l doutorados no crime, atuam dentro de quadrilhas. E todos sabem que o 
crime de quadrilha sobrepuja em violência e cm h:meridade o crime: isolado, 
praticado por uma só pessoa. 

Pois então, são lilhos desses lavradores, que nao receberam a oportuni
dade de trabalhar a terra, de terem-na, que vüo para as cidades, criando 
problemas sociais de tamanha natureza. Os Srs. sabem que hoje, só em São 
Paulo, existem 50 mil mandados de prisão sem cumprimento, c sabem que 
esta Casa, há tempos atrás, e cu fui Presidente dessa Comissão, relatou e 
nprovou uma ld de emergência do Governo, cuja finalidade era sollar pre
sos, era soltar bandidos, porque as cadeias estavam, como ainda estão, su
pc:rlotad<~s. E quando isto ocorre? Exatamcnte no momento cm que o próprio 
Governo, aqui no Brasil, oferece à venda a uma detcrmin<~da urma uma área 
de quutrocentos mil hectares de terra no Xingu. Isso foi discutido ontem, na 
Comissão, mas não foi aprovado porque levantamos algunas dúvidas. A fir
ma :~dquirc <1 área a quarenta c cinco cruzeiros o hectare, ondejá está valendo 
quusc um mil cruzeiros. Mas o pior ê que isto ê feito sem respeito algum a 
posseiros que já estão lá há anos. Há terra para isso. Não há todavia para os 
trabalhadores. rurais despedidos, abandonados. 

Terras que, pelo próprio INCRA, podiam ser destinadas à colonização 
estão sendo objeto de venda para especulação imobiliária, Somos até favorá
veis a que firmas se constituam para coloniz<~ção nacional. O norte do Para
ná, por exemplo, foi um modelo. 

Vejam os Srs.: o próprio INCRA que foi constituído para criar perspec. 
tivas e alternativas, nada fez de definitivo a respeito. Aliás, quando fizeram a 
Revolução de 1964, para mantença de privilégios, tinham que dar uma satis· 
fação nacional, e criaram o INCRA. Esse organismo tinha slalus presidem· 
cial, era ligado dirctamente à Presidência da República. Mas, ao longo do 
tempo, foi caindo c, hoje, é um departamento do Ministério da Agricultura, 
sem expressão maior. O álcool oferece a perspectiva de assegurar ao homem 
que trabalhou a terra a possibilidade de a possuir. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Tomo a liberdade de informar 
ao nobre orador que dispõe apenas de cinco minutos para concluir o seu dis· 
curso, porque temos outros oradores inscritos. Muito obriga~o. 

O Sr. José Llns (ARENA - CE)- Nobre Senador, permite-me um 
ararte'! 

O SR. LEITE CHAVES (M DB - PR)- Com mui lo prazer, nobre 
Lide r. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Nobre Senador Leite Chaves, rcce· 
ba V, Ex• a minha admiração pela exposição que traz, no momento, a esta 
Casa. Não há dúvida de que a energia é, hoje, o assunto de maior importância 
no mundo. A minha observação diz respeito, apenas, à orientação geral da 
solução deste problema. O século passado foi o século do carvão. Mas, com a 
extrema facilidade e a oferta a baixo custo do petróleo, todo o mundo se vol· 
tou para o uso desse combustível com grande vantagem, porque o carvão é 
muis poluente, em função de outros elementos como o enxofre, terrivelmente 
prejudicial a um uso em grande escala. Parece que a tendência, vista através 
de um relatório feito pelos cinco maiores consumidores de energia no mundo, 
seria a de reduzir-se, paulutinamente, o uso do petróleo, avançando-se no uso 
do carv:io de pedra- no carvão mincrul- c, finalmente, com a utilização da 
energia atõmica, que possivelmente pussarin de 2 a 3%, hoje, pura IS u 25% no 
ano 2000. Reconheço, porém, que o problemn do Brasil tem suas particu
laridades. Temos, além de grande polcncial hidrelétrico, lerrtt5 ubundttnlc5 
para ,1 produção de energia da biomassu, isto é, encrgiu do carviio, du madei· 
m, do (llcool, etc. Port.:mto, podemos programur o uso de c:nergia com muito 
mais facilidade do que outros pulses, Estou de ucordo com V, Ex' cm que o 
:'llcoul vai nos tra1er gmnde contribuição. O que me purece, cntrcwnto, é que 
niio h:'t nenhuma divergência, dentro do Governo, u respeito du solução do 
problema de cncrgi:t no Br:tsil. r\ import:inciu que se cstú dundo U utiliwçtto 
Ju (dcuul é muit0 grande. Jú temos hoje 2:!1 projetus aprovmlos, V. Ex• citou 
o~ mímcrns, uliois, deu Jt:talh~:s sohn: isso, c cstc ano atingin:rnos umu pro· 
dw.;ito t.lc trl:s hillllit.:s c oitocentos milhões de litros. Mais de :!0~(, do nosso 
..:nn~unw dc !-\asolina. (_),:agora cm diante teremos ~1uc usar úlcool hillratm.lo 

cm nuvus carros, de acordo com o programa que o Governo está iniciando. 
M:ts niio rwdc:mos nc:gar que o problc:ma do vinhote é o maior problema vin· 
cui:1Jo ii produção do álcool. O vinhoto é produzido numa escala de: lO vczc:s 
maior do que u produção de álcool. Estamos, porém, de acordo cm que a pc:s· 
quisa v ui nos ajudar.(: aind<~ interessante observur que plantas como o aguu· 
pé, conforme pesquisas feitas nu Universidade de São Paulo, são capazes de. 
produzir quatro ou mais vezes energia do que a cana; acontece que essa cnc:r· 
gia é oferecida :1través de um combustfvcl gasoso, Nesse caso, os problemas 
do transporte c da distribuição podem se tornar maiores do que: o problema 
de distribuição do próprio carvão, Ressalvo, nobre Senador, a posição do 
Governo, no encaminhamento da solução do problema energético e, particu
larmente, a posição do to.;tinistério das Minas c Energia, que está dando justo 
valor ao álcool c às outras fontes possíveis de combustível. Muito obrigado a 
V. Ex.'. 

O SR. LEITE CHAVES (M DB - PR) - Agradeço muito a V. Ex•, 
mas o linal de seu aparte me surpreende. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume. Fazendo soar a campainha.)
Solicito a V. Ex• que conclua o discurso, pois seu tempo está esgotado. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Estou terminando, Sr. Presi· 
dente. 

Conforme dizia, o final do aparte de V. Ex• me assombrou, porque aqui, 
no Senado, liz um discurso, há tempos atrás, exibindo, inclusive, livros secre
tos do exêrcito americano, cm que há considerações serHssimas sobre o agua
pé. Nos Estados Unidos alguém que seja encontrado com uma plantinha des
sas, num vaso de janela de apartamento, que seja, será preso, existe até a figu
ra do crime estático para esse caso, O aguapé í:: o maior desastre; o aguapí::, 
nos Estados Unidos, além de poluir impediu a navegação de rios. Hidrclétri· 
cus foram danificadas. E há outra coisa: lá mesmo nos Estados Unidos 
gastaram-se fábulas de dinheiro para combatê-lo e diminuir a incidência com 
o maior esforço possível. O agua pé ê praguejador. Uma barragem como ltai· 
pu, poderia ser arruinada gravemente se viesse a ser infestada pelo o aguapé. 

Na época fizemos tal discurso porque o Ministro das Minas c Energia, 
Sr. Shigcaki Ueki, declarou que como fonte de combustível e fertilizante o 
:tguapé iria ser a salvação nacional. 

O Sr. José Lln• (ARENA - CE) - V. Ex• me permite? 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- O aguapé é argumento de 
quem pretende desviar as vistas do Pais dos reais caminhos, que levarão o 
pais a resolver seu problema energético, 

Quem tem cana, falar em agua pé? O agua pé é aquela planta, aquilo que 
eles chamam de a/Jiga10r weed, que dá na água doce, o que, após cobrir deter
minada área, se torna diticil de erradicação. 

O Sr. José Lln• (ARENA - CE) - V. Ex• me permite? 

O SR. LEITE CHAVES (M DB - PR) - Pois n"o. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Estou citando para V. Ex• expcricn· 
cia realizada na Universidade de São Paulo, cxatamcntc trazida dos Estados 
Unidos, repetida no Brasil. Então, o aguapé, pelas características poluentes, 
ele pode ser exatamente utilizado como antipoluentc. f: realmen:c uma con~ 
tradição, mas é que ele se alimenta das águas poluídas, c a capacidade de cres
cimento é tal que já se precisa fazer plantações- digamos- intermitentes: 
ele tem uma tal capacidade de reprodução que por isso se torna dez vezc:s 
mais curHlZ de produzir energia, Mas, evidc:ntcmcnte, assim como o vinhote 
tem os seus problemas de poluição, que estão sendo pesquisados, também o 
uguapé os tem. Eu nüo defendo o aguapé, sinceramente, 

O SR. LEITE CHAVES (M DB- PR)- Mas, veja V. Ex•, o aguapé é 
conhecido ... 

O Sr. Jos< Lln• (ARENA - CE) - Citei llpenas um exemplo. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Posso mostrar a V. Ex•. dis· 
curso que proferi há dois anos atrás, inclusive, citando c:sses livros do exército 
umcricnno. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Gostttria que V. Ex• con· 
clulsse o sc:u discurso. 

O SR. LEITE CHAVES (M DB- PR)- Vou concluir. Sr. l'rcsidcnte, 
mas rcspo1H.lendo satisfatoriamente :10 aparte do meu ilustn: cump;lnhciro, 
rcprc.~~:ntante do Governo, Uc: clljas considerações fundullumcnte discordo. 

Rcccntcmcnt~: em Londrina, o lg:~pó, um l:1go central, roi esvutiado pc· 
los lndiccs dc poluição insuport{tvcl que alcançou. t\ poluiçiio preexistia, 
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m:.ts depois da colocnção do uguapé piorou scriumcntc, E V, Ex• pode tomar 
cnnhccimcnto dc.'Ssc :1ssunto l:í. 

O Sr. Jos< Llns (ARENA- CE) -·Exatamcnlc, nobre Senador, o gils 
lJUC ele produz, que é poluente, se for )ullo no ambiente, mas se for recolhido 
para ser usado como combustrvel ele scrú :.1ltamcntc ... 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- V. Ex• se inrorme melhor. 
Niio quero, absolutumcntc::- digamos- insistir, mus só pessoas que não cs· 
tcjom1 prcvcnidus têm a ousadia e a coragem de falar de um poluente, como 
esse, num País lJUC tem essas possibilidades. Não é vc:rdudc'! De outro~ p>~rtc, 
l]Ucro dilcr u V, Ex• que o Governo não foi pt.:g.o de chofre, porque o dever do 
cst:1dist:1 é :.1ntcvcr. Citei, aqui, expressão de Alc:xandcr Grahilm Bdl, inven
tor do telefone, cm 191 H, quando jú advertia o mundo da import:incia do ál
cool. O Governo é que teve interesse em ficar nessa indefinição, alitts a com
pr:.t do petróleo, hoje, c:stú sendo coisa de suspeitfssima v:.tntagcm. A distri
huiçito do álcool, no Pais, deve ser confiada it PETROBRÃS. Rcspcituda 
itqucla produçiio particular, que não pode ser impedida, a PETROBRÃS é 
l[UC deve distribuir o álcool ao Puís com exclusividade, jú tem postos c con
dições ele o fazer satisfatoriamente. 

Da viabilidade do álcool dá testemunho a própria indústria automobilís
tic<t. l-laje, li entrevista do Presidente du Associação Nacional dus Fabrican
tes de Veículos Automotores, Mário Garnero, que vem, com freqUência, pro
cl:Jmando ii importáncia do i1lcool, por ter seguramente estudado como estu
damos cm profundidade esse assunto. Aos jornais de hoje faz a seguinte de· 
dmw;iio: 

"Eu dcsUtcaria, entre essas vantagens, a economiu de divisas: 
;ampliitção da fronteira agrícola: geração de novos empregos na 
zona rural; ampliação do parque industrial de máquinus c equiptt· 
mcntos; efeitos multiplicadores sobre o nível de rend;a, seja no âmbi
to industrial, seju no âmbito rural; criação de uma nova postura psi
cológic;a do mercado, cm face dos rumos da cconomia: sobretudo 
do ponto dr. vistll de investimento, a reversão d:ts expcctativus ex ter· 
nas, diante do futuro nacional, considerando que a questão energé
tica represente a gr.tnde incógnita da economia mundial." 

Enti'io, todas essas informações estão cm sintonia com declarações de 
técnicos, a esse respeito. 

De forma que, Sr, Presidente, concluo, Voltarei ao assunto, porque nem 
cheguei à metade do meu discurso, Voltllrei a outras considerações c espero 
que o debate seji.i mantido, na Casa, a esse respeito. 

O ítlcool seról a grande alternativa nacional; ele será o fator de nossa de· 
pendência no mercado externo de combustível. 

E o Brasil só seria realmente um grande Pais quando ele se \ibertusse da 
importuçi'io do petróleo. E digo mais a V. Ex•s, convencido como estou, que u 
própri;a PETROBRÃS deveria desativar os grandes gastos, manter a pesquisa 
cm níveis reduzidos, e o País deve voltar toda a sua consideração pllru o til· 
cool, que é ussunto de rch:vante importância nacional. Inicialmente: o álcool 
da cana, de produção mais acessível c conhecida; em seguida· o álcool de mun· 
di oca, dcpois o etanol. E o babaçu, meus senhores, o que pode ele oferecer'? A 
m:~mona'? E não quero me referir às grande fontes que haveri'io de ser utilizu
dus a pttrtir do ano 2000, porque a partir do uno 2000 a grande fonte energéti· 
ca do mundo serú o Sol, serão os mares c o vento c nisso tudo o Brasil cstit 
v;.mtajosamentc dotado, 

E é por isso que depois desse estudo, cheguei u esta conclusi'io: estarí1 
contra o Brasil quem estiver contra o úlcool, que é a meta a st:r seguida com 
int:xccdívcl prioridade. 

Muito obrigado, Sr. !lrcsidente, pela delonga, mas tenho certczu de que 
dispensando atenção u este assunto o Senado nestes tempos diffceis, darí1 
cumprimento no excepcional papel que tem representado, no conjunto dos in· 
tcrcsses nacionuis, (Muito bem! Pulmus.) 

/JISCURSO PRONUNC/tl DO PELO SR. JOsE 1./NS NA 
SESStfO DE J/.8-79 E QUE, ENTREGUE À REVIStlO DO ORA
IJOR, Sf.'Ritl I'UBI.ICtiDO POSTER/ORMENTH. 

O SR. JOS€ LINS (ARENA- CE. Polu Liderança da maioria, pro· 
nlnll.:i:~ o seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Tr:tgo u este plenário apenus ulgumas comunicações rúpidus. 
Apnrcccrurn nu imprensa hrttsilciru, c mesmo aqui no Congresso Nacio

n:ll, ;tlgumas notícias fazendo acrcditur que o Governo Fedcrul estaria esvu
tiando os recursos do Nordeste brasileiro, principn\mentc os do Bunco llo 
Nonlcstc.: do Brasil,ohrigunllo-o n fnlcr empréstimos ü Emprcst~ITAIPU Bi· 
rt;td()llal. 

O Banco do Nordeste do Brasil, na realidnde, não desviou qualquer par
cclot de seus recursos pam ii !TAl PU-Binacional. Apenns a Agéncia do Bunco 
llo Norllestc.: do Brnsil cm São Paulo foi escolhidu pam rcpassm à ITAIPU, 
com aval do Tesouro Nucional, recursos do Banco N;acional do Desenvolvi
mento Económico, lia ordem de 4,8 bilhões de cruzeiros, pela linhi.l de crédito 
llo FINAM E. Pela prcstaçi'io desse serviço o BNB recebe a rcmuncmção de 
I% como dl'i-c'rt'dt•re. 

Aquela opemçJo, Sr. Presidente, foi rc~tlizada no dia 27 de novembro do 
:tno pussallo, c o BNB ccrtamc.:nte foi escolhido pura fazer esse repasse graç:1s 
it comprc.:cnsào, à sensibilidade c :10 perfeito conhecimento dos problemi.IS do 
NorliL'Stc hr.::tsilciro tidos pelo Prcsidl.'nte da ITAIPU, ocx·Ministro dus Mi· 
nas c Energia, ex-Ministro do Interior c eminente ce11rensc- Gcner:tl Costa 
C:tvulcilnti. 

Não tenho dúvida de que S. Ex• fez c.:ssa escolha como uma forma de 
compensm o Banco do Nordeste do Brasil pelo enorme esforço que vem de
senvolvendo para ajudar as vítimas da seca, emprestando recursos its áre:~s 
pobrt:s c afctadas pela estiagem, a juros de 2% uo ano com 20 anos de pmzo 
de p:tgamento. 

Sr. Presidente, outm informaçi'io que trago a esta Casa tem o objctivo de 
llcsfa:r.cr alguns mal-entendidos que f:tziam crer que o Governo Federal L'Slil· 
ri:t rctintndo mais recursos ainda da programuçiio do Nordeste brasileiro. 

Essas informações tiveram, possivelmente, origem n:1 realização de ai· 
guns i.tdinntllmentos para a seca com recursos do PIN c do PROTERRA. To
Uavia, Sr. Presidente, todos esses recursos ni'io e.'itivcram à disposição do 
Programa de Emergi:ncill das Secas senão por alguns dias. Jú agora, atmvés 
do Decreto nq M3.881, de 22 de agosto de 1979, foi aberto um crédito suple
mcnt:tr ao MINTER no valor CrS 1.876,2 milhões, p;ara fin:mciar o Progru· 
ma lle Emergência do Nordeste. 

Dessa forma, os Programas normais da Região voltam ll ser agiliza li os c 
post:ts rigorosamente cm dia as suas liberllçàcs. 

Anteriormente tinham sido liberados recursos para a Emergi:ncia no 
montante de CrS 1.397 milhões, isso numa primeiru fi.lse. Numa segunda fu
sc, foram aprovudos mais CrS 1.876,2 milhões, dos qui.lis CrS 1.145,5 mi· 
lhõcs jú forum entregues, e CrS 730,7 milhões estão sendo rcpassudos. De 
modo que já chcga u 3,3 bilhões de cruzeiros o total de recursos para f~z~r 
face its despesils com a emergência provocada pela seca no Nordeste brastlet· 
ro. 

Aindll com relaçi'io à Assistência Financeira ao Nordeste atingido pcla 
csti:tgem, o Conselho Monetúrio Nacional aprovou nova parcela pllra crédito 
subsidiado, no montllnte de CrS 600 milhões, Esses 600 milhàcs se destinam 
u empréstimos aos pequenos proprietllrios rurais, para que invistam na cons· 
truçào de obras, que tornem as suas propriedlldes mais resistentes à seca. 
Para esse tipo de empréstimo já somam CrS 900 milhões, os recursos disponí· 
veis, contndos esses 600 milhões agora liberados. Desses 600 milhões, 300 mi· 
lhõcs vão ser emprestados pelo Banco do Brasil e 300 milhões, pelo Banco do 
Nordeste. 

Convém ainda salientar que o BNB teve aprovada, na últimu reunii'io do 
Conselho Monetário, uma parcela de CrS 1 ,O bilhão destinada a crédito cspe· 
dai em investimento rural. 

Com isso, fica assegurado apoio financeiro à Região Nordestina. 
Por outro lado, com a saída desses recursos, estão totalmente dcsllfogu

dos os orçamentos do PIN c do PROTERRA, para utcndimonto da progra
nwção deste ano. 

Dessa forma, estão sendo já liberados recursos das programações do 
DNOCS c da CODEV ASF, num total de Cr$ 1,5 bilhão nos meses de agosto 
c setembro. 

Com isso, Sr. Presidente, o volume de liberações para o Nordeste atingi· 
rá, nestes dois meses, cerca de 5 bilhões de cruzeiros, o que represcntu um vi· 
goroso reforço ii economill da Região. 

Ainda, Sr. Presidente, outra informaçüo que trugo U Casa: está sendo en· 
caminhado ao Congresso o Orçamento da União, num totnl de I trilhiio de.: 
cruzeiros ou, mais cxutamente, 998 bilhões de cruzeiros, sendo 878 bilhões llc 
recursos do Tesouro c 120 bilhões de outras fontes. O grundc aumento do 
Orçumcnto de t9HO se deve a que, desta vez, clc é apresentado totalmente 
consolid:tdo, Tod:1s us fontes de recurso!i do Governo Fcllerul, pura uplicaçiio 
no uno que vem, estão consignadas no Orçamento. 

Tenho o pruler de informar que, paru o desenvolvimento re}::ÍOI~a\, estão 
.~enllo consignados 123 bilhões de cruleiros, portanto cerca de 1:!%, afon1 
<lplicucõcs de llivcrsos Ministérios, na Regina. 

A mohili:r.açi'io energética contur{l com recursos de 46 bilhões de cru~:ci· 
ros: a ugriculturu, com 42 bilhões; o trunsportc, com 140. Prev~-sc umu rcser· 
wt de cnntingi:ncia de H7 hilhões, pma ruzcr face i1s diliculdadcs que advierem 



Setembro tlc 1979 I>IÁRIO IJO CONGRESSO NACIONAI.(Scçuoll) Terç11-re1ra .t 4115 

ao longo do ano, como por exemplo, as emergências do Nordeste, os problc· 
nw:oo lle ge:ula no Panmá, cm São Paulo, cm Minas Gerais, c outr<~s mais. 

O Sr, Adalberco Sena (MDB- AC)- V. Ex• me permite um aparte'! 

O SR. JOS€ LINS (ARENA- CE)- Com o muior pruzcr, nobre Se· 
nadar Adalberto Sena. 

O Sr. Adalberto Sena (MDB- AC)- Ncsla enumeração que V. Ex• 
ucuba de f:u.er notei uma falta, que me impressionou, a despesa com a edu
cação. Por acaso V. Ex• poderia dar-me uma informação? Pode di ler de 
quanto cresceu de 79 para 80? 

O SR. JOS€ LINS (ARENA- CE)- Nobre Senador, us informações 
que trago são prcliminart:s. Gostaria de fazer uma exposição mais ampla 
sobre o Orçamento, Não obstante, posso informar a V, Ex• qUe os recursos 
destinados l1 educação, se não me falha a memória- são da ordem de 60 a 70 
bilhões de cruzeiros. Não lhe posso dar esse número com segurança. De qual· 
quer modo, oportunamente farei uma análise mais completa do Orçamento. 

Uma informação que suponho é do interesse de V. Ex•s é que o Orça· 
menta consolidado apresenta outra característica: todos os recursos destina· 
dos :1 subsídios creditícios que anteriormente eram consignados no Orçamen
to Monetário, passaram para o Orçamento da Uniiio. Isto signilica que va
nws ter um Orçamento Monetário muito mais perfeito, cscoimado de in· 
Jluéncias que o disvirtucm. 

Finalmente, Sr. Presidente, informo que a Receita provirá, a grosso mo
do, das seguintes fontes: Imposto sobre a Renda, 240 bilhões de cruzeiros; 
Imposto sobre Produtos Industrializados, 207 bilhões: Imposto Único sobre. 
Lubrific:mtes c Combustíveis, 70 bilhões; Imposto sobre Importações, 48 bi· 
lhõcs; TR U e Multas, 34 bilhões de cruzc:iros, fora outras parcelas. 

O Sr. Dirceu Cardoso (M DB - ES) - V. Ex• me permite um aparte'! 

O SR. JOS€ LINS (ARENA- CE)- Com o maior prazer, nobre Se· 
nadar Dirceu Cardoso. 

O Sr. Dirceu Cardoso (M DB - ES)- Nobre Senador José Lins, não 
tive oportunidade de ler o Orçamento, nem perfunctoriamente. 

O SR. JOS€ LINS (ARENA- CE)- V. Ex• tem razão porque somen· 
te agora cstt:s números estão sendo trazidos ao conhecimento do Senado. 

O Sr. Dirceu Cardoso (M DB- ES)- Eles foram passados cm primeira 
mão a V. Ex• para dar. naturalmente ao Senado, os números dessas dotações 
amplas que o Governo vai jogar no Orçamento. Desejava saber duas coisas: 
primeiro, se o seta r energético foi contemplado e cm que percentual foi con
templado no Orçamento. Segundo, o sctor da agricultura, de acordo com as 
promessas do Senhor Presidente da República. Porque, como sabe V. Ex•, o 
Brasil enfrenta estas duas realidades hoje: a energia c a agricultura. Desejava, 
então -já que V. Ex• está com os números na mão, c é o Líder que está 
oricnt:~ndo este trabalho, é quem o vem orientando aqui, dessas respostas do 
Governo a essas nossas indagações- que V. Ex•, apressadamente, satisfizcs· 
se a minha curiosidade. Mas com um objetivo construtivo. 

O SR. JOS€ LINS (ARENA- CE)- Nobre Senador Dirceu Cardo· 
so, não tenha dúvida quanto a isso. Eu sinto não dispor de todos os dados 
para dar a V. Ex• informações completas. Mas, tenho a impressão de que só 
para o incentivo aos programas de energia, portanto recursos aplicados a 
Fundo Perdido, em pesquisas, c nos programas dirctamentc do Governo, 
conturi:1mos com cerca de 4 a 5% do Orçamento, portanto, cerca de 40 u 50 
bilhôes de cruzeiros. Mas o grosso dos recursos para a energia estarão, natu· 
rui mente, no Orçamento Monetário c em outras fontes, inclusive, do setor 
privado. O crédito complementará os recursos do setor privado a serem apli
cados nas grandes linhas de produção de energia, como V. Ex• bem sabe. A 
outra perguntu que V, Ex• fez foi sobre u agricultura. Também nesse caso o 
maior peso dos investimentos provém do setor privado, o Governo não i: 
:~~ricultor, mas vui, naturulmentc, garantir recursos para empréstimos am
plos, inclusive subsidiados. Assim mesmo p:1ra esse selar o Orçamento, recur· 
sos a Fundo Perdido d:1 ordem de 40 ou 50 bilhões de cruzeiros. 

O Sr. Dirceu Cardoso (M DB - ES) -Agradeço a V. Ex• 

O SR. JOS€ LINS (ARENA- CE)- Finaliwndo, quero congratular· 
me tambêm, com o Congresso c com o povo brusilciro pelos estudos que es· 
ti'lo sendo procellidos u respeito da politica sularial do Gov~:rno. Como jú do 
conhccimcntu público, utr:IVés dos órgi'los de imprensa, o projeto, que scrú 
~ubmctido ao Congresso, relativo i1 politica s;llurial, é b:.~stante umplo c tem, a 
meu ver, duus irnplicucões muito importantes, Primeiro, niio se tr:1ta, i.lpcnus, 
de li.\ar par:imctros-dc utuulizuçào lillS salúrios :10 nível dos índices do ~usto 

de vida. Os re:~justumentos vão exceder a ess~:s níveis quando se tratar dos sa
lários muis baixos. Os salários intermediários serão reujustados, pelo menos, 
ao nível do custo de vida; c, ~n:1lmente, os salários altos- daqueles que ga
nham mais de 20 sulários mínimos- terão reajustamentos que não acompa
nharão, totalmente, os índices do custo de vida. 

Dai decorre, Sr. Presidente, uma segunda implicação extremamente im· 
portante da nova política salarial a ser discutida no Congresso. Esse instru· 
mcnto será, na rc:~lidudc, um novo instituto de distribuição de renda, de re· 
duçào das disparidades entre os sulários mais baixos c os salários mais altos 
do Pais, c afetará a redistribuição de uma parcela equivalente, pelo menos, a 
50% do PIB nacional. Trata·se realmente de um instrumento extremamente 
importante para atender a mais esse anseio da família brasileira, e para tornar 
o nosso desenvolvimento cconõmico mais humano, no que toca às classes de 
m:1is haixa renda. 

SUo estas, Sr. Presidente, as informações que queria trazer ao Senadn Fe· 
deral. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR.JOS€ LINS (ARENA- CE)- Com o maior prazer, nobre Se· 
nadar Itamar Franco. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Primeiro, nu análise rápida que 
V. Ex• fez, do Orçamento, ao responder ao questionamento do Senador 
Ad:~lberto Sena, V. Ex• falou em 879 bilhões de cruzeiros seriam esses o orça
mento da União. Aproximadamente l trilhào de cruzeiros? 

O SR. JOS€ LINS (ARENA - CE) - 998 bilhões de cruzeiros. 

O SR. Itamar Franco (MDB- MG)- 998 bilhões d' cruzeiros? 

O SR. JOS€ LINS (ARENA - CE)- E. Exutamcnte. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Ao responder ao Senador Adul· 
bcrto Sena evidentemente V. Ex• disse que nào tinha os números .... 

O SR, JOS€ LINS (ARENA - CE)- Sim. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- ... mas falou cm cerca de 60 u 70 
hilhões de cruzeiros para a educação. Quer dizer que nós teríamos menos de 
I 0~(, aplic:~dos à educação, pelo Orçamento? 

O SR. JOS€ LINS (ARENA - CE) - E bem passivei. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Menos de 10%? 

O SR. JOSt LINS (ARENA - CE) -Todavia essa parcela ... 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Bem, mas, evidentemente, V, Ex• 
j:i. disse que não tinha os números, apenas é uma observação preliminar por
que nós, também, não conhecemos o orçamento, estranhamos ... 

O SR. JOS€ LINS (ARENA- CE)- Exatamcntc. Os dados que cu 
tenho não são completos. ' 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Mas, ugoru, quando V. Ex• 
lembrou, já no final da sua fala, do problema dessa reformulação salarial que, 
aliás, o Congresso ... 

O SR. JOS€ LINS (ARENA- CE)- Se V. Ex• me permite, cu gosta· 
ria de fazer uma pequena correçào no que cu disse. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Pois nua. 

O SR. JOS€ LINS (ARENA- CE)- E preciso ter um pouco de cui· 
dado na interpretação dos números que citei... 

O Sr, Itamar Franco (MDB- MG)- Por isso é que cu me permiti. 
cx:1tamcntc, alertar V. Ex• nessa intervenção. Ã primeira vista poderia pare· 
cerque no orçamento da Uniào, quando se fala em educação, em desenvolvi
mento - c o Scnudor Dirceu Cardoso,. hú pouco, lembrava o problema da 
energi:1, o problem:~ 'da agricultura, - concordamos que a grande naçilo do 
século XXI ser:'l, sobretudo, uqucla que dominar o problema da educuçào, da 
1:nergiu e dos :~limt:ntos, um pais como o nosso, que: ap~::nas destinasse mc:no!< 
de lO% do seu orçamento pura o problema educacional. Evidentemente, a in· 
tervençrlo foi p·.1ra estranhar isso, mas, uma intcrvcnçilo também, repito, cui
dudosu porque V. Ex• teve o cuidudo de ni'lo oferecer os nümeros reais c, apc· 
nus, um:1 :múlisc gcrul. 

O SR. JOS€ LINS (ARENA- CE)- Gosturiu de concluir minhu ex· 
plic:~cào :1 V. Ex•, ugmdecendo-lhc pelo alertu que me fez nesse ponto: é que 
estou citando número~ relacionados com os Ministêrios. As aplicucões n" 
cdUCi.ICiiu pod~:rn extrapolar aos recursos do Ministério da Edu~açào. O que 
me p:1rc~c interessante é que o número por mim mencionado jú reprcscnturii.l 

--------------------------------~~-
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cerca Ue 7%, percentual bem superior i1 média por Ministério- V. Ex• sabe 
']Uc s~o quase vinte Ministérios c nesse caso, a média corrcsponderin :1 5%, 

O Sr. Itamar franco (MDB- MG)- A últim11 intcrvençiio, nobre Se· 
nado r José Lins, diz rcspcito ao problema da rcformulaçiio salarial por que o 
Congresso Nacional vem se batendo há muito tcmpo. Queremos alcrtar ;~pc· 
nas- evidentemente não conhecemos, em linhas gerais, o que pretende o 
Governo c V. Ex• conhece os índices sociais não da Oposição, mas os da Fun
dação do IBGE dados hí1 pouco tempo- quanto à população econômica 
ativa do País: a Fundação I BG E diz que temos cerca de 13 milhões de pessoas 
que pcrccbem menos de um sa\flrio-mínimo. ~ cxatamente no aspecto que V. 
Ex• cnfocou no problema da distribuição dç renda; quando sabemos, tum· 
bê:m, que 14%, praticamente, controlam toda a renda nacional de nosso Pais. 
Er:1 :.1 intcrvençi1o que gostaria de fazer, alertando V. Ex•, como V ice-Líder 
do Governo, nesse assunto pnra esse aspecto seriíssimo desse índice socinl: 13 
milhões de pessoas, da população econõmica ativa de nosso País, percebem 
menos do que um salário-mínimo. 

O SR. JOSt UNS (ARENA- CE)- V. Ex• tem toda a razão. Nós 
mesmos, da liderança do Governo, temos reconhecido, e ainda ontem citei, 
num discurso que pronunciei, que o cxtruordinârio desenvolvimento cconô
mico do País não nos satisfez totalmente porque pecou quanto à distribuição 
de renda, porque não conseguiu erradicar a pobreza absoluta das classes me· 
nos favorecidas do País. E é exatamentc essa experii:nciu anterior que estâ 
sendo aproveitada para corrigirmos as deficii:ncias observadas. 

V. Ex• pode estar certo, nObre Senador Itamar Franco, que a serem real· 
mente aprovados os índices de correção salarial que estão sendo sugeridos, 
projeto, com o fator 1,1, para os menores sulârios haverâ uma recuperação 
trcmendumcntc rápida do poder aquisitivo desses assalariados. Se V. Ex• lizer 
um cálculo verâ que em três ou quatro anos, esses sa\ârios podem triplicar em 
relação ao nível de aquisição aluai. 

O Sr. Itamar franco (MDB- MG)- Ex•, se considerarmos, por exem
plo, como sempre o Governo tem feito- e há dois unos houve uma modili· 
cação da fórmula de Laspeyres, que V. Ex• conhece tão bem quanto eu- o 
'índice de preços do Rio de Janeiro não corresponde realmente ao índice do 
custo de vida da Cidade de Belo Horizonte, 

O SR. JOSt LINS (ARENA- CE) -Se V. Ex• me permite, a nova su· 
gcst5o é para que seja levado cm conta o índice do custo de vida somente o do 
Rio de Janeiro, mas também o de várias capitais do pais. 

O Sr. llamar Franco (MDB - MO) - Justamente a observação que 
faço -pela importância da diferenciação, c insisto- é que Belo Horizonte, 
cm. 1975, 1976 e 19777, atingiu o maior índice de custo de vida deste Pais, e no 
entanto a correção foi buscada no índice de vida do Rio de Janeiro. 

O SR. JOSt UNS (ARENA- CE)- V. Ex• tem razão, Acredito que 
paulatinamente alguns aperfeiçoamentos serão introduzidos na sistemâtica 
usada pelo Governo. 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB - ES) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSt LINS (ARENA- CE)- Com muita honra, nobre Sena· 
dor. 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB - ES) - Nobre Senador José Lins, 
confesso-me grato pelas informações que V. Ex• está dando à Casa. ln for· 
mações que partem de quem está. habituado a manusear os números, os dados 
e os orçamentos. J{l aqui, certa vez, prestei esta homenagem a V. Ex• V, Ex• 
foi Governador de dez Estados ... 

O SR. JOSt LINS (ARENA- CE)- V. Ex• tem sido de uma bonda
de imensa, nobre Senador. 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Não é bondade. Nota•se na ex
pressão de sua linguagem, na certeza com que faz as suas abordagens, no bom 
senso c no critério com que: cita números ... 

O SR. JOSt UNS (ARENA- CE)- Muito obrigado a V. Ex• 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- ... um homem que tem manusea
do orçamentos no Pais. Como disse, V, Ex• foi um super Governador de dez 
Estados da área mais pobre do Pais ... 

O Sr. Lomanlo Júnior (ARENA - BA)- Um grande administrador! 

O Sr, Dirceu Curdoso (MDB- ES)- Um grande administrador. Sutil 
na sua sensibilidade de brasileiro sofrido, que vê as angústias e us perplexidu
dcs de uma {uen sofrida e pem1da, que é o Nordeste, Vou dizer a V, Ex•: Sou 
uutur de um proje.tn que manda rcajustnr n sal!trin semestralmente, mns vejo, 

---------------------------
pelo que V. Ex• anuncia, que o meu projeto é mais restrito do que o do Go
verno. Isto, o meu bom senso e também a minhu sinceridade exigem que eu 
proclame ~1qui. Jll. o Governo quer um reajuste maior. O meu é apenas do 
salârio mínimo. V. Ex• jâ cstâ nos que ganham até três sul!\rios, na faixa dos 
que ganham mais de dez salários e nu faixa dos que ganham vinte salários. 
Portanto, a cobCftura desse reajuste salarial que o Governo está anunciando 
à Nação, é muito mais ampla do que os projetas que tramitam aqui na Casa. 
Assim devo dizer que não tendo meu projeto atendido, e seria pura mim uma 
glória, lico satisrcito. O que vem do Governo é melhor do que aquele que eu 
pretendia. Não conhecia os dados e fico contente porque V. Ex•, que os tem 
manuseado aqui, na Bancada da ARENA, como intérprete do Governo junto 
a nós e intérprete nosso junto no Governo, nos truz essa boa nova neste fim 
de semana c até anunciando para a próxima semana, já cm fase de elaboração, 
um projeto que amplia tudo aquilo que desejávamos, e 11nuncia, pura dentro 
de 4 anos, uma situação melhor para os assalariados do Brasil. Eu me dou por 
satisreito e feliz por esta boa nova que V. Ex• traz ao Senado, neste fim de ses
são, revigorando nossa f'é inquebrutâvel nos destinos desta grande Pâtria. 

O SR. JOSE LINS (ARENA- CE)- Nobre Senador Dirceu Cardo· 
so, neste momento cu gostaria de não pertencer a Partido algum, de represen
tar toda a família brasileira pura elogiar sua grandeza e sua isenção de ânimo; 
mais do que isto cu poderia acrescentar que o Governo se esforça, mas o tra
balho da Oposição, com suas reivindicações, mostrando nossas dcliciências, 
jamais pode ser esquecido. A família brasileira também tem a obrigação de 
ser profundamente reconhecida a homens que como V. Ex• se dedicam com 
sinceridade à dcresa de seus interesses. Muito obrigado a V, Ex• pelo aparte. 

Sr. Presidente, eram essas as inrormuçõcs que dcsejâvumos dar, sem 
qualquer veleidade de ter trazido números definitivos. Traremos, oportuna· 
mente, li Casa uma análise mais completa do orçamento, como é necessário. 

Muito obrigado pela atenção. (Muito bem! Palmas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LEITE CHAVES 
NA SESSÃO DE J[./J-79 E QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR. Pronuncia o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

No dia 20 de agosto o Banco Nacional de Desenvolvimento Econõmico 
divulgou os nomes de sete empresas que pretende alienar n iniciativa privada. 
Sete organizações comerciais, sociedades de economia mista, de cujo controle 
acionârio é ele detentor. 

As firmas, segundo nota constante de O EJtado de S. Paulo do dia 21 de 
agosto, são as seguintes: MAFERSA S/A. USIMEC- Usinas Mecânicas 
S/ A, Companhia Editora Nacional, a Livraria José 0\ympio Editora, a C a. 
raíba Metais S/ A, Indústria c Comércio, a Companhia Brasileira de Cobre e 
ainda a FI BISA- Fibras Sintéticas da Bahia, 

E nessas empresas o BNDE. tem um acervo, segundo informação ainda 
contida nu nota, do valor de 300 milhões de dólares, enquanto é ele inversor 
também cm outras companhias nacionais, em nUmeras de 228 empresas, de 2 
bilhões de dólares, mais ou menos. 

O Banco dispõe-se inclusive u dar linnnciumcnto àquelas pessoas jurídi
cas ou naturais que desejam adquirir as firmas, E se porventura os udquiren
tes não tiverem sucesso nessas empresas, terão a oportunidade de vendê-las 
de volta ao BNDE, jâ que ele ficaria com direito de preferência ou perempção 
nu compra do controle acionârio. 

Est~1s lirmus, Sr. Presidente, estão cm mãos do BNDE cm razão de insu· 
cesso financeiro. Eram devedoras do Banco, nno cumpriram os compromis
sos, tornando-se inviãveis economicamente. Mas a partir do instante cm que 
foram transferidas pura a esfera, puru o controle acionârio do BNDE, passa
ram a oferecer resultados promissores. E duas dessas firmas silo hoje muito 
bem reputadas no Pu!s, pela qualidade do serviço que prestam c pela sun boa 
posição cconômica financeira, Refiro~me à Cura!bu c :I Ciu. Brasileira de 
Cobre. Pertenceram, no passado, ao conhecido industrial Baby Pignatury c 
que, cm razilo das elevadas dívidas c dos desatinos comerciais cm que incorre
ram, ni\o puderam pagar seus compromisso. Por isso, o Banco as encampou. 

Essas declarações de venda silo feitas pelo Presidente do BNDE, Dr. 
Luiz Sande, acrescentando ele que u alienação do controle ucionl'lrio obedece
rã às normas reguladoras do programa de alienação de participações acio
ndrius do BNDE. 

A indagação que se faz f:: u seguinte: convém aos interesses nacionais a 
alienuçào dessus empresas? Pela naturezu dos serviços que estilo prcstundo, 
pela rclcvünciu dos seus resultudos, h{J vuntugcm cm que clus sejam postus à 
venda a grupos pmticularc.~ de cujas mi10s provieram c crn cujas mi1os ni1o fo· 
rum bem sucedidas'! 
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Esse mesmo jormtl, numa única página, no Indo da nota a que me retiro, 
divulga noticias como esta: "SIDERAMA volta a operar, depois de 8 anos 
parada", O mesmo jornal c na mesma página: "falência da Sandcrson foi 
fraudulenta". Na mesma página: "COBAL vai cobrir a escassez de carne". 

Mas, Sr. Presidente, é preciso que se levante uma série de questões a esse 
respeito. O Brasil é um País subdesenvolvido e que só passou a ter expressão 
relativa, no contexto internacional, a purtir do momento cm que teve interfc· 
rência cm atividadcs de natureza privada, 

A primeira prova é a seguinte: foi a partir de Volta Redonda que o Brasil 
começou a se afirmar no sctor siderúrgico. E todos conhecem os percalços 
históricos u que se submeteu o Pais para que pudesse, naquela época, cons· 
trair Vo~ta Redonda. Depois, foi a CHESF, a SIDERBRÁS, a ELE
TROBRAS c todas essas firmas que constituem os pés c os braços do País. E 
por que não se falar no Banco do Brnsil, que remonta ao ano de 1808 c que foi 
o esteio da nossa economia, o órgão fiscalizador do setor financeiro, o banco 
de maior expressão da América Latina, o agente financeiro do Governo? 

Por outro lado indaga-se: pode um presidente de uma sociedade, de um 
hanco, tomar a iniciativa dt! vender uma empresa dessa? Pergunta-se: têm ele 
Jinu:nsào c rcsrunsahilidade p<~ra decidir da vc:nda de organizações adquiri· 
das cm tais circunst~ncias? 

Veja V. Ex' que at~ mesmo quando o Governo tem que vender úre:ts de 
~cu domínio, :w selar privado, ;tl~m do limite de J mil hectares, está obrigado 
a ouvir o Senado, ouvir o setor rcprcscntutivu d;t Federação r•trJ 'lUC: indague 
d;J çonvcniéncia dc:ss;t venda. 

Ora, se ~:xistc isso l!rn relação ii venda de úreas de menor valor, induga-sc: 
rnJc um funcion:'trio, a \CU crit~rio, tomar decisões de~sa naturez:t? Ê vt:rda· 
d.: qUI.: pJra a vcnJa de terra~ c.o;istc dispositivo con~titucional c n:gimcntal. A 
Constituiç:io, entretanto, silenci;t qtmnto a alit:naçõcs dessa natureza. Mas, 
pcrgunta·sc: f:. legítimo'~ Consulta aos IJI!ercs!lcs nacionais? Pode essa venda 
~cr rcaliz:tda sem dch<ttc t: advcrténci;t ao~ rcspons{tvcis do possível erro cm 
i.JUC cstiio incorrendo ou de sam;i1cs graves cm que po~sam incorrer'! A alusão 
a normas não c\. i me de responsabilidade o gestor, mc:smo porque qualquer 
vcnd;t que: venha a ser provada ilt:gílim<t poderá ensejar açi'io contra ele:, com 
h;tsc n:t Lei de Economia Popul:tr, na lei que estabelt:ce c discirlina os crimc:s 
t.:ontra <t ewnomia popular. Mas, Sr. Presidente, as sociedades de economiu 
mista c, tt t:mprcsa pública t~m realizado, no Brasil, pap~l de alta relcvúncia. 
P:tis pobre, no que diz respeito ü cxploraçiio de atividadc:s muis sofisticada!'!, 
teve o Br:1sil que particirar dirctamcnte do mercado para ampliar-lhe a ativi· 
Jade c alcance. E is~o tem at~ concorrido para a tranqUilidade social no Pt~is, 
pois o fato de o Estado ar:har·se pr~:.ente no setor econômico, r~duz a sen· 
.~açiio de csrrwgamcnto sociul Jos segmentos mais amplos da popul:tçào. E 
.:reio que com a sociedade de cconom(a mista c, sobretudo, com a cmprcsn 
rública, o Brasil t:ncontrou o caminho de realizações cconômicas tão positi
va~. 'tue al~m dt: concorrer para o seu cngrandc:cimcnto como Nação, reduz 
JS tensões sociais em ralào da formação de grandes grupos privados, de um 
lado, t: as populações marginalizadas de outro. 

Nas sociedades comunistas, os mc:ios de produção pertencem ao Estado, 
os itlstrumentos de distribuição também pertencem ao Estado, Este é: o curú
ter diferencial com o sistema socialista, em que os meios de produção perten
cem ao Estado, mas a distribuição pertence a terceiros. 

Aqui no Puís t:ncontmmos esta alternativa de assegurar U iniciativa pri
vada a cxploraçiio de qualquer st:tor. Mas, reservando ao Pu is o direito de ex
plorar a atividadt! que julgou cunvenientc,lsto é, criamos a figura do Estado 
comcrciunt~. concorrente, 

H :'1 susreita, também, na maneira como a nota é divulgad:t. Munift:sta-sc 
ati: a preocuraçào de que o controle acionúrio não venha cair em mãos de cs
trnngciros. Mas, quais as cuutclus que se tomam pam se evitar isso? Apenas 
a iiSSinatUf!l de protOCOlO rc:los adquirt:nles, de qut: não trunsfcririio a tercei
rOS, cstwngciros, esse controle, Ê um protocolo muito débil., que niio tem 
l'nrçu nem n:tturelajuridica suficientes pma asscgur<~r a intenção que rorven· 
tura o •dicnunte ulimente no instante da vcndu. Por outro ludo, reservu-sc o 
Uuncu a preferência nn cumrrn. cnso o :~dquirente do controle resolvu desistir 
dl) negócio. Com isso, bem pode ocorrer u hirótt:se de o adquirente, upós gru· 
v:uncs intenci01mis c obtencUo dos maiores provt:itos, devolver o contrair.: 
~cm risco algum. C\m10 diz o próprio cditul, o BNDE st: disrlle inclusive ali
nanciar u vcndu. Vej:1 V. Ex•: muitm de uma administração ruinosa, cm que.: 
tlS hens se desviem, é rcrfeitumentc passivei que o udquirentc tcnhn o consolo 

·e :1 tr:mqUilidade du retrovcnda. E quem cstll se :tfligindo com o fato de ser a 
Uniilo titular de algumas empresas industriais c comerciais'! V. Ex' tem co
nh•:cimento de que, com rarus excc~ôcs, o que und:t por ui se.: intitulundo de 
cmprc.'iHriado nacional nim r:tssu de umu pequena camarilhu de pcssous ines-

crupulosus que têm ussultado os cofres do Tesouro. Os exemplos de Lynuldo 
Uchoa, gruro A talla, grupo A bdalla e Lutfalla estão ai c são bem recentes. 

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

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Estou me rcrcrindo somente 
aos últimos negócios, com esses que eram considerados como os mais exprcs· 
sivos expoentes do empresariado nacional. 

Com todo o prazer, ouço V. Ex•. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Nobre Senador Leite Chaves, tenho 
a imrrcssào, tenho mesmo a certeza de que quando V, Ex• se referiu ao cm
rrcsariado nacional não quis generalizar a sua adjetivaçtio. Rc.:almcntc, num 
País como o nosso, cm que se intenta um t:lc.:vado crescimento económico, no 
qual se faz, portanto, um grande esforço ntio somente rara cstabelecc:r indús
trias, mas r:~ra a formaçtio do emrrcsúrio c do próprio mercado podem surgir 
delicii:ncias. Mas niio há d(tvida de que temos exemplos dignificantes, no nos· 
so cmrres:triado, que merecem todo o nosso respeito. Tenho certeza de que 
V, Ex• não teve, Jtbsolutamentc, a intenção de generalizar a adjctivaçào que 
usou. Faço por isso t:ssa observação. Muito obrigado a V. Ex•. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Agradeço muito, mas V. Ex• 
viu que a essas ressoas a que V. Ex• se refc:rc cu fiz cxcc:çtio. Mas, quero dizer 
4uc hú um contingente que só tem trabalhado contra os inten:sses nacion:~is c 
dou rrov:~ de que, de 196~ rara cá, ct:ntenas de cmpre'iários vendcrotm as su:.ts 
empresas, alien:.mtm-n:ts a grupos estrangeiros e agora rretcndem o cllntrolc 
das firmas nacionais mais rcntúvcis, com o f:tlso argumento de 4ue cm m~os 
privada' el:ts funcionar~o melhor. O que existe por trás de tudo isto i: css:t si· 
\ua~àu. 

Nito conheço e.~se cidadão chamado Luiz Sande, sei arenas que i: Ua 
Bahia; sei apenas que é: ligado a grupos. E estranh:t-sc que de S. S' parta css:t 
inl'dil inici:ttiva, essa dcterminaç;io de vc:nda de: empresas nacionais, lJUanUo 
elas s:io lucrativns, quando das j{t vieram da empresa rriv:~da .... 

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

O SR. LEITE CHAVES (M DB- PR)- ... c vieram instáveis, cm si· 
tuação f:ilimentar. 

Ouço V, Ex•. 

O Sr. Josê Lins (ARENA- CE)- Nobre Senador Leite Chuves, o Sr. 
l.uil Sande é nada mais nada menos do que o Diretor Presidente do BN DE. 
Aqucl:t autoridade está buscando caminhos para a solução dt: um prohlcma 
lJUe, praticamente, movimenta toda a opinitio pública brasilcir:t. ~1uitos 
;tcham que a economia brasileint deve ser implcmt:ntada pelo sctor privado, 
salvo alguns sctorcs que, definitivamente, devcrtio ficar a cargo do setor 
público. Há, por isso, um programa do Governo, visando repassar algum<.~~ 
t:mpresas, hoje sob seu controle, par:t o setor privado. O problcmu é, real· 
mente, encontrar soluçúcs cspccílicas rara cada caso, que, sem prejúizo par:t 
;t cconomia nacional, para o patrimõnio público, possam fa7t:r tais cmprt:s:ts 
r:tssarem ao dominio privado, continuando a cumrrir seu papel ante a comu· 
nidadc brasileira. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR) - Agradeço mais uma vez a 
V. Ex•, e quero dizer o seguinte: que a sociedade de economia mista~ uma 
empresa privada. 

O Sr. José Lln• (ARENA- CE)- E uma sociedade de economia mis· 
ta, não? 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Ela, todos os seus atos, toda 
sua ati v idade, é regulamentada pelo Código Comercial, pela Lei de Sociedt~dc 
Anónima. Quer dizer, ela é uma lirma manifestadamcnte privndu, 

O Sr. José Lln• (ARENA - CE)- Permita V. Ex• (:ISscntimcnto do 
arador.) As empresas qut: estão sob objetivo desse progmm:t de transferência, 
siio de rrcfcré:ncia, :1quctas em que a União detém n muioriu das uçõt:s. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- E por isso qucsilo sociedades 
de economia mista, porque se nao o fossem nào o poderiam st:r, 

O Sr. José Li~• (ARENA- CE)- Hil porém empresas nas quuis o Go· 
vcrno tem minoria de açilo. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Sobre essus sete o BNDE pos· 
sui o controle ncionltrio, mas sobre 228 outrus empresas ele é minoritttrlo, c 
cstí1 no sctor rriv:tdo. Então, veja V. Ex•: são sete cmprt:sas promissor:.1s, que 
jâ vierum fulidus do sctor privado, que o banco teve que encumpar, 
recuperou-as, c onde o bancu tem investido apenas trezentos milhõe11 de dól:.t· 
rcs. Ncssus outras 228 cmpresus rcstuntes, ele está com dois milhões de dôlu· 
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res investidos. ~ u maior demonstração de que o Governo C.'itá cooperando 
accntuadumentc com o que se chanlu empresa privada nacional, ou empresa· 
ri ado privado nacional. Então, todas essas firmas que estilo cm poder do ban· 
co vicrum-lhc ao controle cm decorrência de fracasso. Portanto, teria sentido 
o Governo recuperá-las, dar-lhes dimensão, dar-lhes funcionalidade, rcntabi· 
lidade, c depois de pleno sucesso alicnâ-las a terceiros? 

O Sr. José Llns (ARENA -CE) - Permite V. Ex•? 

O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR) - Pois não. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Muitas vezes há, realmente, interes· 
se numa atitude dessa natureza. V, Ex• sabe que, hoje, a empresa é uma uni· 
dadc praticamente independente dos seus acionistas e dos seus administrado· 
res. Os acionistas passam, os administradores mudam, mas a empresa é uma 
unidade de produção nacional que pode nilo passar. Ela interessa não somcn· 
te aos acionistas ou aos seus administradores, mas, também, aos empregados 
c à comunidade, como um todo; ela produz bens que silo necessários à comu· 
nidade, ela gera empregos c riquezas. Então, muitas vezes, o Governo pode 
sacrificar o empresário, que não cumpriu com a sua obrigaçilo, mas a emprc· 
sa, nã.o se justifica que fique parada, ou que se não a recupere, para que conti· 
nuc a prestar seus beneficias à comunidade. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Mas V. Ex• com isso só me 
dá razilo. Ora, se a empresa é um órgão autónomo c vale pelas suas finalida
des c não pela pessoa que detenha o controle acionârio, por que. cntilo, não 
permanecer com o·Govcrno? Isso a que V. Ex' chama de sociedade do povo. 
nilo passa de grupo, preparado para a auferição de vantagens. 

O Sr. José Lins (ARENA- CE) -Claro. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR) - A sociedade a que V. Ex• se 
refere são grupos, porque aqui, no País, ao que temos assistido~ isso: organi· 
zação de grupos altamente influentes, que tiram proveito de seu relaciona· 
mento íntimo com o sctor público. 

Interessantes são os argumentos desses setorcs. A todo instante defcn· 
dcm a multinacional. Logo cm seguida, cm situações como esta, dizem que a 
concessão é feita ao sctor privado para que ele possa competir com a multina
cional. Quer dizer, usam o sentimento nacional para dar conduto a vendas 
dessa natureza. Se V. Ex• fizer urna pesquisa nacional c ouvir todos os seg
mentos, todos os estamcntos sociais verá que, o percentual é elevadíssimo das 
pessoas que se sentem tranqUilas pelo fato de a própria União participar de 
tais sctores. V. Ex• jamais consegue convencer alguém de que o Banco do 
Brasil deva ser vendido; a PORTOBRÃS, a ELETROBRÁS, a PE· 
TROBRÃS devam ser vendidas. Pelo contrário, há até uma tranqUilidade na· 
ciona\, mesmo nos segumcntos esmagados, pelo fato de saber que aquelas en
tidades pertencem à Nação. 

Vou citar um um exemplo: houve um caso, há dois anos atrás, que nos 
causou espécie, foi a questão da VASP, O antigo presidente da VASP. foi 
convocado pelo Senado para prestar esclarecimento sobre a posição 
cconômico-linanccir<~ da empresa. Ele pregava a conveniência de sua venda. 
Aqui no Senado perguntamos se a empresa era rcntâvel. Ao que respondeu: 
~ltamentc rentável. Perguntamos se estava funcionando bem; respondeu que 
maravilhosamente bem. Mas então, por que a venda? E dissemos: V, S• utí: se 
compromete perante os olhos da Casa. Sendo presidente da empresa, tem o 
dever de defendê-lu c nunca estimular a sua venda. Já a utual Diretoria, pelo 
contrário, luta, para mantença de sua condição estatal. Se não tivéssemos rea· 
gido ilquilo, a VASP poderiu estar hoje nas mãos de grupos particulares. 

No Pais, os campos inexplora~os são vastos ainda, são muitos. Não pen
se o empresariado honesto, ao qual me refiro- diz, como V. Ex• viu uma di· 
fcrenciacno, uma ressulva- que o potencial brasileiro se limita ao que já es· 
t:i sendo explorado. E preciso apenas ter a sensibilidade do arrojo cm novas 
frentes. 

E i::las somente se ubririlo com reformas. 
Temos 120 milhões de habitantes, mas o poder aquisitivo está nus mõos 

de apenas 20 milhões, Somos um País, no que diz respeito ao poder aquisiti· 
vo, quase menor do que a Argentina. Entilo se quisermos ter um grande de
senvolvimento no sctor privado, façamos a reforma agrâria, o processo de co
lonização, a participação dos empregados nos lucros das empresas, u nuciona· 
lizaçilo dos depósitos bancârios, a contenção da remessa dos lucros para o ex
terior, u difusila de um ensino gratuito cm nível profissional, porque, do coo· 
trllrio, poderemos ven,dcr todas essas firmas ao setor privado c esse sctor vol· 
turú u ter insucesso, como foi o caso doS fundadores dessas próprias emprc· 
sus. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE) - Permite V. Ex• um upurte? 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Com todo prazer. 

O Sr. Josó Llns (ARENA - CE) - Nobre Senador Leite Chave>, o 
pressuposto é o de que o Gnvcrno tem uma missão específica. Sr.: o Governo 
:1mp~ia essa missão, uvançundo sobre todas as utividadcs privadas, é bem 
poss1vcl qur.: ele passe a se torn:1r um grande cmpresàrio, em prejuiw dns suas 
funÇÕt.'S espccifiC:lS, que SC torn.1riam secundârias, f! claro que a participação 
do sctor público na atividadc produtiva pode variar muito cm grau, de acor· 
do com as etapas de desenvolvimento de cada País. Há mesmo atividadcs es· 
pecific:1s que nos países democrúticos são reservados ao governo. S~o !trcas 
de grande interesse nacional, consideradas básicas para o desenvolvimento 
mas que geralmente não oferecem ou não devem oferecer o nível de lucro ca· 
paz de torná-las atrativas para o setor privado. Nesse caso, compete à comu· 
nidade - vale dizer, compete ao Governo - cuidar de ativar essas ârcus 
com infru-estrutura necessária para propiciar o desenvolvimento do Pais. 
Em outros casos, por deficiência conjuntural, o setor privado pode não estar, 
ainda, preparado para ocupar certos vazios nu âreas da produção. Nesse caso 
o setor público pode eventualmente fuzer~sc empresário. Mas logo que possí· 
vel, deve privatizar essas atividades, desde que tais funções podem ser melhor 
desempenhadas pelo sctor privado. Concordo com V. Ex• cm que na ocasião 
dessa privatização cm casos particulares, podcrà haver erros e, nesse caso, 
compete a nós, a V. Ex• ou a qualquer pessoa sensata, apontar esses erros 
para que sejam corrigidos. Muito obrigado a V, Ex• 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Mas Senador, quem disse a 
V. Ex' que, por exemplo, uma iniciativa relacionada com metais, com aços e 
cobre, é matéria de seta r privado? E qual alei que estabelece o que é da inicia· 
tiva privada e o que pode ser assegurado ao exercício ou à exploração dircta 
do Governo através de uma sociedade de economia mista? 

Sempre que falamos cm países capitalistas tomamos como parâmetro, 
como modelo, os Estados Unidos. Mas uma das grandes distorções brasilei
ras é essa comparação. Lá existe uma sociedade afluente que para 
dcsenvolver .. se contou com muitos fatores positivos, sobretudo ao após guer· 
ra. Ali os capitais privados são volumosos para exploração de qualquer ativi· 
dade. Somos um Pafs débil nesse setor. O Governo tem que assumir essa in· 
terferência ainda por muitos anos. Um dos homens que passou à História 
com maior proeminência foi Getúlio Vargas, exatamcntc porque assumiu 
esse posicionamento corajoso caindo cxatamcntc por defender a intocabilida· 
de da PETROBRÁS. Jã untes tinha institu!do expressivas corporações que 
foram as geradoras dessa cconõmia rclati\'amcntc favoràvet que temos atingi· 
do cm alguns setores. 

Jamais poderia compreender o povo brasileiro que o País ficasse reduzi· 
do à condição de ama-seca do empresariado incompetente. Que a sua ati vida~ 
de consistisse cm recuperar, modernizar firmas para o desfrute de apanigua· 
dos, dos âulicos da intimidade de detentores do poder. 

Sr. Presidente, esse tema deve ser debatido com mais freqUência na Casa. 
A nossa impressão é que esses gestores não estão revelando, com tais procedi· 
mentes, zelo algum cm relação às empresas que dirigem e, muito menos, cm 
relação ao Pais, pois o que vemos é posicionamento de dúvida. de comprome· 
timento dos reais interesses nacionais. 

Cada país encontra o seu caminho e, ao longo desses anos, o melhor ca· 
minha que encontramos foi esse da interferência brasileira. Mesmo depois do 
sucesso da sociedade de economia mista, teve o Governo que criar ess:t outra 
ligura jurídica da empresa pública pura entrar, participar, penetrar cm outros 
setorcs. Asseguro que, inclusive, essa prcsençu i; um fator de tranqUilid;1de 
nncionnl. 

E outra coisa: por que a vendu dessas empresas, quando o próprio Presi· 
dente Gciscl, ;ao final do seu governo, adquiriu o controle du Light, que cr:1 
privada? E outra coisa, uma aquisição suspeitissimu, no final de um governo, 
cm ii audiçilo destu Casa, que transformou cm organização oficial, aquilo que 
cstuva no selar privado, E mais, quando o contrato de concessão já estuvu 
vencido. Aliás, é um caso que esta Casa haverá de discutir com maior profun· 
didade. 

Como se justificu, por um ludo, a vcndu de empresas privudns, altamente 
rentáveis, c suu aquisiçiio, pelo Estudo de outras, de ronna não vantajosa. Que 
teoriu t est:1, de determinado~ sctores oficiuis, que querem computibilizar si· 
tuuçõcs completamente csdrúxulas; adquire-se a Light, uma empresa estran· 
geira, por vultoso valor, nu untcvéspcra do vencimento da concessão c 
vendem-se empresas nacionais vúlidus, que o Governo recebeu c recuperou, 
cm raziio do insucesso nus mlios dos sctorcs privados. . 

O Sr. José Llm (ARENA- CE)- Permite·mc muis um upurte, nobre 
Senado~! 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Com todo o pruw. 



Sclcnahru de 1979 Ult\RJO DO CONGRI-~'iSO NACIONAl. (Sc~;ilo 11) 
~-------------·-······ 

O Sr. José Llns (ARENA - CE)- Nobre Scnudor Leite Chaves, o 
prublenw da l.ight jú foi suficientemente esclarecido. Tenho :1 impre.~sào de 
que não é prcdso muita boa-vontade para entender que a open1çào foi intei
ramente lícita c, mais do que isso, que ela foi neccss:'tria. V. Ex• sabe que a 
políticu nacion:tl de energia elétrica está dirigida pura um intenso apoio :to 
nosso processo llc llescnvolvirncnto, A distribuição de cnergiu clétricu cst:'a 
cxatamcntc naquela f:tix:1 l1c :llividadc que, prioritariamente, devem ser exer
cidas pelo Governo. Hoje toda u produçfio c distribuição de cncrgiu elétricu 
siio feitas pelo Governo, Por qucsüio de segurunça, inclusive. Mas nós tinha
mos uma cxccçiio perigosa nesse esquema. Exatumcntc no comção industrial 
llu Pais, cm Si'io P:wlo: a Light. Ora como adotávumos, como adotumos umu 
politica de preços acessíveis uo consumidor, tal política não interessava ilqUe· 
l:t empresa, A I.IGHT como empresa particular, que desejava ter seus lucros 
clevallos, não estava, por isso, interessada no desenvolvimento da produção c 
do fornecimento de energia naquela área críticu do País. Umu solução por
t:mto se impunha sob pena de graves prejuízos para o Pais. O Governo porém 
não iria simplesmente se apropriar dos bens da LJGHT sem pagá-los. Pugou, 
estú fuzcndo os investimentos necessários c acredito que hoje temos garantia c 
unidade no fornecimento de nossa energia, para a tranqUilidade do mnior 
p:mtue industrial do país. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Mas tínhamos essa situação 
mesmo antes da LJGHT. Então, o Brasil poderia ter tomado outras provi
dências c aguardar o vencimento da concessão, época cm que todo esse acer
vo tcri:~ que voltar às mãos do País, 

O Sr. José Líns (ARENA -CE)- Não há nenhuma relação entre o 
término d:t concessão c a compru, porque terminada u concessão o patrimó
nio continuaria sendo da empresa estrangeira c não do Governo brasileiro. A 
LJGHT poderia até mesmo não coriseguir renovar aquela concessão, mas o 
rmtrimônio não poderia, automaticamente, passar para o País. V. Ex• s:tbe 
disso, 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Veja V. Ex• este caso, haverá 
de volttlr ao Plenário e terá que ser examinado longamente pda sua gravid:t
de, pelas dúvidas ... 

O Sr. José Llns {ARENA- CE)- Será um prazer discutir o assunto 
com V, Ex'. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- ... pelas dúvidas que suscitou, 
pelos interesses cm jogo, quer dizer, é um caso que haverá de ser debatido 
longamente. E alguém haverá de ser responsabilizado, senão juridicamente, 
porque talvez a essa altura fosse difícil, mas, pelo menos, na sua imagem, por
que nós nos projetamos na História, ou ficamos na lembrança dos pósteros, 
pela maneira séria, ou não, com que nos comportamos cm relação ao interes
se público. O Pafs não entende ... 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- V. Ex• tem razão, deveriam serres
ponsabilizados, inclusive, aqueles que denunciam sem ter um motivo plausf· 
vel, 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Agora veja V. Ex• a outra 
conseqUência grave. Grande parte desse dinheiro foi para o exterior, cm 
dólar, enquanto a remanescente está sendo usada pela BRASCAN, na aqui
sição de concessões minerais no Pafs nas vastas extensões já denunciadas no 
Senado. Aqui foi denunciado o número de firmas por ela constituídas para 
prospecção c exploração de minério cm vasta área do território nacional, pri
vando de serviços os tradicionais garimpeiros nacionais. 

O Sr. José Uns (ARENA -CE) - Estou informado de que algumas 
empresas estrangeiras, inclusive a BRASCAN, têm, ao contrário, cerceado a 
aplicação de recursos do Pais, cxatamente devido a essa politica brasileira de 
deixar absolutamente sob o controle nacional determinados ramos de ati vida
de, que são essenciais à nossa segurança, ao nosso desenvolvimento, 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Pois eu asseguro a V. Ex• que 
ela nilo aplicou grande soma de dinheiro, mus constituiu õrmas õcticius, fir· 
mas - digamos - interligadas detentoras hoje do direito de pesquisa cm 
grunde purtc do território nacional. 

O Sr. José Lln• (ARENA- CE)- V. Ex• me permite'/ (Assentimento 
do orudor.) -Isso é certo. Muiuu cmpresus estrangeiras dispõem de conces
sões puru pesquisu mineral no Br:tsil. Mus u meu ver isso nno representa um 
mui. Várias dclus têm prestudo um grunde serviço ao Pais, porque u pesquistl 
mineral é um dos investimentos de muior risco cm toda a utividude ecomimi· 
ca. V. Ex• sahc disso, c cu daria um c:.;cmplo citando o cuso du Unitcd St:ltc 

_ Stecl, liUC fct pesquisas n:a úrca de Cmajús c que, no entanto, niio obteve con· 

cessão de lavra das jazidas que pesquisou. Ela prestou um hom serviço ao 
Pais cooperando para :1 descohcrtu das juzidus, p:tra o dimensionamento dos 
jat.imentos mincr:lis n:1qucla :ircu e, no ent:lnto, o P;lis, ao negociar a conces· 
s:io de explor:açlio, :u.:abou não concedendo, à United Stute Stccl, a lavra, por
que sua propost:l não interessou no Brasil. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Agradeço a V. Ex• mais uma 
vez, mas nesse caso da United Stccl a coisa é diferente, quer dizer, houve real· 
mente a tentativa de umajoinl venture com o Brasil cm que também entrava a 
Nipon, mas a United Stcel, tendo o controle de grande jazidas de ferro no 
mundo ... 

O Sr. José Llns (ARENA - CE) - Nilo conseguiu isso. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Não, ela simplesmente saiu 
porque não lhe convinha. As reservas da Austrâlia silo amplas ao tempo cm 
que havia previsão de queda na procura do minério, desistindo ela de interes
ses no Brasil, sobretudo no tocante à inversão de recursos. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Nobre Senador, não convinha por· 
que o País não podia, simplesmente, alienar seu patrimõnio. O Pais está aler
ta para defender seu próprio patrimõnio: por isso não houve conveniência 
para ela. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR)- Quero dizer a V. Ex• que é 
comprcens[vcl que, como Lfder do Governo, V. Ex' o defenda dessa forma, 
mas não há muito interesse de parte do Governo no interesse nacional, sobre
tudo na sua soberania. 

O Sr. José Llns (ARENA - CE) - V. Ex• se engana nesse ponto. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Aquole caso do Projoto Jari é 
um caso de desleixo; aliás, digo mais, de comprometimento da segumnca 
nacional. V, Ex' quando fala cm acobertamento de interesses nacionais, fala 
não só no acobertamento de interesses cconômicos, fala no acobertamento de 
interesse global, onde se inclui, com proeminência, a soberania. Nós temos o 
Grupo Jari no Pais, com aquela reserva que todos conhecemos, oferecendo 
esse perigo, Nós, agora, estamos nesse problema, ncsscfrisson das duzentas 
milhas, que os Estados Unidos não reconhecem. Mas quero dizer a V. Ex• 
que Ut no Jari existem quatorze c::tmpos de aviacão de grande porte. Um deles 
é do tamanho do de Brasília, dá para descer jatos. Pois basta que os Estudos 
Unidos mandassem para cá, isso não vai ocorrer necessariamente, mas ape
nus como hipótese, se eles mandassem para cá vinte F-15, aqueles que luta
ram no Victnã, c a nossa Armada estaria em dificuldade. Aquilo é uma ca
beça de ponte. Os Estados Unidos, considerados democratas jamais permiti· 
riam que estrangeiros tivessem numa posição estrati:gica como aquela, tal 
vastidão de terras, inclusive com aquelas bcnfcitorias c aqueles suportes que 
permitem, inclusive, uma invasão. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- V, Ex• me permite? (Assentimento 
do orador)- Terei oportunidade, brevemente, de trazer alguns esclarecimcn· 
tos ao Senado sobre o problema Jari. Eu concordo com V, Ex' cm que há 
muitas dúvidas a respeito desse projeto, e que portanto, é justo que V. Ex• 
faça suas indagações. Creio que V, Ex• sabe que, nesses próximos dius, o pro
jeto Jari será visitado por uma Comissão de Senadores. Teremos, então, 
oportunidade de analisar um pouco esse problema. Quem sabe V. Ex• pode
ria fazer parte dessa Comissão? 

O SR. LEITE CHAVES (MDB -PR)- Hil 8 ou 9 meses que adia
mos, sucessivamente, essa viagem, pclu impossibilidade. Não sei. porque não 
irei desta vez. Estive antes para ir. Diversas datas foram marc:tdas. 

Asseguro a V, Ex• que a Comissão poderá maravilhar-se com a fábrictt 
flutuante que foi feita no Japão, Ela jarU,iiÍs poderá desconhecer este rato: es
trategicamente uquito é uma cabeca de ponte par:!. qualquer potência cslran
geira, 

O Sr. José Llns (ARENA -CE) -Quul seria a m:tneim de a Comissi'io 
não ser cngun.ttda V. Ex' poderia d:tr sugestões ... 

O SR. LEITE CHAVES (M DB- PR)- Pelo contrilrio, sou fuvorilvol 
;) visitu. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- V, Ex• ttchu que u Comissão não te· 
rú condições de julgur ... 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Pelo contrúriu, deploro yue 
ji1 nãn tcnlw rcaliLudo esta visita hú mais tempo, para urn conhecimento de 
caus:a mais :aproximudo. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- A Comissiao rccchcriu com muito 
:~grado ulgunws sugestões, puru tH1ll se deixar lev:ar por informa~l1cs fubas. c, 

.,,,·, 
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dcstu formu, credenciando, ussim, u fuzcr umu análise mais conscienciosa do 
problema. . 

O SR. LEITE CHAVES ( M DB- PR)- Sim, Senador. V. Ex• procu
rou defender o Governo como um guarda pcrv!gil de sua politica, Nilo pode
riu, todavia, negar que aquela reservo í: umn amença, ainda que mantenha
mos boa amizade com os Estados Unidos, Enquanto isso ocorre, um estudan
te que apareça cm posição suspeita no interior do Pn!s é simplesmente csmu
gndo, como jú houve casos em nome da segurança nacional. 

Asseguro a V, Ex•- c desafio- nenhuma pa{s do Mundo, por menor 
ou maior que seja, por menos ou por mais desenvolvido que seja, admitiu a 
constituição de uma organização daquela natureza cm seu território. 

o Sr. José Llns (ARENA -CE)- Com sinceridade, não sei a que or
ganização V. Ex• ~refere. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Refiro-me ao Grupo Jari. 

O Sr. José Llns (ARENA -CE)- Nilo há nenhuma informação scgu
ru, dada por V. Ex• ou por qualquer outro, sobre a naturczn do projeto. ~ 
sobre isso que devemos nos esclarecer. O simples fato de que uma ~rsonali
dade jurfdica ou uma pessoa fisica estrangeira estabeleça um processo de ex
ploração de recursos naturais, integrado desde a silvicultura, até a indústria, 
em nada afeta à soberania nacional, dependendo, é claro, do tipo da conces
são autorizada. ~ interessante que V. Ex• levante o problema. Procuremos 
nnuiL'iar a natureza da concessão, dos contratos, c, afinal, a natureza do pro
jeto. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Nem quero referir-me ao os
pccto económico. Fico mais na segurança nacional, 

No que toca mesmo ao aspecto da segurança nacional c ao aspecto cco .. 
nõmico, adianto a V. Ex• que existe uma lei que estabelece que estrangeiro ne
nh"m pode possuir mais do que dclerminado percentual do Municlpio. En
tão, se juntaram ali dois ou trá Municlpios c o sujeito chegou a ler aquela fábula. 
O Amazonas tinho 2.900.000 km' antes do desmembramento do Terri
tório do Rio Branco. Nilo sei se o pcrccntuoll: 5 ou 10%. 10% de 2.900.000 
km' süo cerca de 290.000 km'. Então, veja V, Ex• que é um loup hole. 

O intefessc do Pafs foi evitar situações como esta c a despeito da lei c dos 
protestos de defesa nacional, o que vemos t a existência de um verdadeiro 
pais dentro do nosso. 

Asseguro a V. Ex• que nos Estodos Unidos não há; no Jopilo, nu China 
naU nião Soviética c na ·\ustrâlio, nilo hã. Não existe cm parte nenhuma. Ne
nhum pafs europeu permite isto. Então, só o Brasil admitiu que uma firma es
trangeira, que um grupo estrangeiro tivesse uma ârea maior do que a da Ho
landa, numa posição estratégica. 

Digo a V, Ex•- c citei o fato como hipótese- se qualquer potêncio es
trangeira ali chegasse com esses aviões modernos, bastariam vinte aviões da
queles e seria muito dillcil o nossa situoção de defesa. 

------------------------------------J 
O Sr. Jos< Llns (ARENA- CE)- V, Ex• se esquece de que u uutoridu· 

de: nucionul c me~mo Exército brasileiro estão presentes na Amuzônin. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Pelo contrário. Reconheço. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Eles ali estilo, dentro da norestu, as· 
segurando c garantindo n soberania nacional. Não acredito que V, Ex• creia 
cm levante ou cm invasão externa pelo Jari. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Folo como hipótese. O fulo é 
que jamais ocorrerá. Dificilmente ocorreria. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Como hipótese occito, c V. Ex• tem 
razão cm analisar o problema. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- E uma hipótese. No mundo 
da hipótese é inteiramente possível. Os aeroportos existem. A Região é estra
tégica. V. Ex• não poderio negar essa possibilidade. Não digo que venha o 
ocorrer, ":las que seria inteiramente possfvcl a ocorrência. 

O Sr. José Uas (ARENA- CE)- Se V. Ex• se refere a uma invasão, 
niio creio nu eficiência do Jari. Nilo haveria necessidade desse projeto, cujos 
elevados investimentos nilo têm fins beligerantes, ao que se sabe. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- E uma cobeço que facilita. 

O Sr. José Uas (ARENA - CE)- Tudo facilita, até o vazio absoluto 
da noresto .• 

O SR. LEITE CHAVES (M DB - PR) - E um ponto estratégico. 

O Sr. Jooé Uas (ARENA- CE)- Que estA sob a soberania nacional, 
nobre Senador. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- De formo que, Sr. Presidente 
- c agradeço sempre o aparte do Senador José Lins- seria conveniente que 
esses funcionários de bnncos oficiais, antes de se posicionarem de acordo com 
o que pensam, ouvissem a Nação, procurassem saber qual o verdadeiro inte· 
rcssc nacional, 

Nilo aceitamos essa teorin de que a inciotiva privada, de que a sociedade 
deve gerir os seus bens, porque a sociedade a que se referem são esses grupos 
que se organizam estrategicamente para deter, ou melhor, para se aproveitar 
dos interesses nacionais. A sociedade, sim, está protegida, quando o próprio 
Pais, dircta ou indirctamcntc, através de suas subsidiárias, de seus Minis
térios, de suas autarquias, a sociedade csté protegida quando o Pa!s se exerci
ta financeiramente. ~ legitimo c de acordo com a lei. A ninguém repugna o 
fato de o Pais participar ou ter atuaçiio no sctor cconõmico, sobretudo cm ca
sos dessa natureza, cm que o banco oficial teve que adquirir essas empresas 
cxutamcnte para amparar, proteger, salvaguardar os capitais mutuados, c 
que, na mão desses próprios grupos que hoje se dizem ·capazes, sofreram ris
cos c sofreram prejufzos. 

Foi este, Sr. Presidente, o objetivo de meu pronunciamento nesta tarde 
(Muito bem!) 
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Nilo Coelho (ARENA- PE) 

Oinarte Mariz (ARENA- RN) 
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COMISSÀO DE AGAICUL TURA - (CA) 
(7 membro1) 

COMPOSIÇÀO 

Pre1idente1 fvelasio Vieira 
Vic .. Pre1idente1 Leite Chave• 

Titularei Suplente• 
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COMPOSIÇÀO 

Pre1idenle1 Mend11 Canele 
Vice·Pre~idenle1 Agenor Maria 
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3t-Secretarlo 
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4•-Secretárla 
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Jorge Kalume (ARENA - AC) 

Benedito Canela1 (ARENA - MT) 
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COMISSI.O DE CONSTITUIÇÀO E JUSTIÇA- (CCJ) 
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COMPOSIÇÀO 

Pre1idente1 Henrique de Lo Rocque 
l'·Vice·Prelldenle! Aloy1io Cho..,., 
2•·Vic .. Prelidenle! Hugo Ramo• 

Titular•• Suplente1 
ARENA 

1. Henrique de la Rocque 1. lenair Varvo1 

2. Helv1dio Nune1 2. João Colman 

3. Jo111 Sarney 3. Almir Pinto .. Aloy1io Cha11e1 .. Milton Cabral 

5. Aderbal Juremo 5. Bernardino VIana 

6. Murilo Rodara 6. Arnan de Mella 

7. Moocyr Oollo 
a. Amoral Furlan 
9, R~;~im11ndo Parente 

MDB 
1. Hugo Ramo1 1. Cunha Lima 

2. Leito ChaYel 2. Tancr .. do Ne..,., 

3. lazoro Barbara 3. Dirceu Cardoio 

4. Nel1on Cornoiro 

'· Paulo Branard 
6. Franco Montaro 

Ani1tenle1 Mario Helena Buona BrondOo- Ramall0.5 
ReuniOo11 Ouarlal•feirol, a~ 10.00 hara1 
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Aloy1io ChaYel 
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lomanto Junior 
Moacyr Oalla 
Murilo Bodara 
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Henrique SontiUo 
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Marcas Freire 
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COMISSÀO DO DISTRITO FEDERAL -ICDF) 
( 11 membro•) 

:OMPOSIÇÀO 

Pre1idente1 Jeue Freire 
Vice·Pro1idente• Lazara Borbaza 

Titularei 

1. Jene Freire 
:?. Jo .. Sarnoy 
l. Pano• POrto 
4, Saldanha Oen:i 
.5. Allon10 Camargo 
6. Murilo Bodaro 
7. Benodilo Ferreira 

1. Itamar Franco 
2. Lazaro Borbaza 
l. Adalberto Sena 
4, Moura Beno11ide1 

Suplente& 
ARENA 

1. Ja .. Guiomord 
2. Tono Outra 
l. Bendito Canelai 
4, Moacyr Oalla 

MDB 
1. Henrique Sontillo 
2. Ro~erto Soturnina 
3. Gil11on Rocha 
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Reuni6e11 Quintol·feirol, 01 l0100 hora• 
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COMISSÀO DE ECONOMIA -(CE) 
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COMPOSIÇÀO 

Pre1idente1 Itamar Franco 
Vice•Pre1idento1 Roberto Saturnino 

Titularei 

1. Arnon de Mello 
2. Bernardino Viana 
l. Jo1e Lin1 
4, Jeue Freire 
.5. Milton Cabral 
6. Benedito Canelai 
7. Luiz Ca..,olcante 
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'Í. Itamar Franco 
3. Mari:o1 Fr~ire 
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Suplonte1 
ARENA 

1. HeMdio N~o~n" 
2. Albtrto Sil11a 
l. Benedito Ferreiro 
4, Vicente Vuolo 

MDB 
1. Jo1e Richa 
2. Ore1te1 Quercio 
l, Toncredo Ntvel 
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Auistenhh Daniel Rei1 de SouJO- Ramoi67S 
Reuni6t11 Quorlal·leirol, a1 10130 horo1 
loca h Sola "Ruy 8orbo10"- Ane•o 11- Romoí1 621 e 716 

COMISSAO OE EOUCAÇÀO E ~UlTURA- (CEC) 
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COMPOSIÇAO 

Pre1idente1 Joóo Calmon 
Vice·Pre1idenle1 Jutahy Mogolhóu 

Titularei Suplente1 

1. Joóo Calmon 
2. Tono Outro 
3. Jutahy Magalhães 
4. Aloysio Chov11 
5, Aderbol Juremo 
6. Eunice MichUe~ 

1, Adalberto Sena 
2. Evelo1io_Vioiro 
3, Franco Montara 

ARENA 
1. Jo1o Lins 
2. Arnon de Mello 
3. Jorge Kolumo 
4, Pedro Pedronian 

MOB 
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2. Gilvon Rocha 
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COMPOSIÇÃO 

Prnid•nt•1 Cunha Limo 
Vic•·Prelid•nt•l Toncredo Neve• 

Titulare• Supl•nt•• 

1. Raimundo Parente 
2. Arnon d• Mello 
3. Lomonto Júnior 
"· Affon10 Camorgo 
5. Vlctnt• Yuolo 
6. Alberto Silva 
7. Amoral Furlan 
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9. Jutahy Magalhlln 
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1. Saldanha Denl 
2. Henrlqu• d• Lo Aocque 
3. J•IM Freit~ 
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1 Milton Cabral 
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\, Cunho Uma 
2. Tantreda. N•w• 
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5. P•dro Simon 
6. Mauro Ben•vide1 
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Reun1'õe11 Quintas·felral, tu 9J30 hora• 
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COMISSAO OE LEGISLAÇAO SOCIAL- (CLS) 
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COMPOSIÇAO 
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Titularei Suplente• 
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I. Lenoir Vorgo1 I. Jutahy Magolh011 
2. · Helvidio Nune1 2. Raimundo Parente 
J Jene Freire J. Eunice Mlchiln .. Moocyr Dollo 4. Benedito Canelai 
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o. Aloy1io Chovi\ 
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2. Humberto Lucena 2. Mortal Freire 
3. Jaison Sorreto 
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Local, Sola "Ciavi~ Bevilocqua"- AneMo 11- Ramal623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA- (CME) 
(7 membro1) 

COMPOSIÇÃO 

Pre1idente• Arnon de Mello 
Vice·Pre1idente• Àlberto Silvo 

Titularei Supltntll 
ARENA 

1. Luiz: Cavalcante I. Allon1a Comargo 
2. MiltoA Cabral 2. Joóo Colmon 
3. Alberto Silva 3. Jutohy MogalhOn 
4, Arnon de Mello 

MDB 
I, Dirceu Cordo10 I. Gilvon Rocha 
2. Itamar Franco 2. Rob•rto Saturnino 
3. Henrique Santilla 

Aui1tente1 Aonaldo Pacheco de Oliveira - Romol306 
R•uni6t11 Quortas·ftirol, Ot 11100 hora• 
Local1 Anuo "8"- Sala ao lodo da Gab. do Sr, Senador 
João Bosca - Ramal 484 

COMISSÃO DE REOAÇÃO- (CR) 
(5 membro•) 

COMPOSIÇÃO 

Pr11ident111 Oirc•u CardoiO 
Vice·Pre1id•ntt1 Adalberto Seno 

Titularei Supltntet 
ARENA 

1. Tarw Outra 1. João Calrrion 
2. Saldanha Cerzi 2. Murilo Badaro 
J. Mendes Canal• 3. Jo.- Sorn•y 

MDB 
I. Dirceu Cordo.o 1. Hugo Ramo1 
2. Adalberto Sena 

Aui1tente1 Mario Therezo Magalhõt1 MaHo - Ramal 134 
Reuniõe1, Quintos·feirat, 61 12100 horot 
Locol1 Solo "Ciavit S.vilocquo" - Ane•o 11 - Ramal 623 

COMISSÃO OE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE) 
( 1 S membra1) 

COMPOSIÇÃO 

Pr•1idente1 Torto Outro 
l'·Yice·Prnidentel Saldanha Deni 
2'·Yice·Prnidenlel lamento Junlor 

Titularn Suplentel 
ARENA 

I. Tona Outro \, Aloy1io Chov" 

2. Bernardino Viana 2. Pedro Pedroulon 
J. Coldonho Derzi J. Henrique de Lo Rocque 
4. Lomonto Junior 4. Ja1e Guiomord 
S. Mandei Canele 5. luiz Cavalcante 
o. Aderbal Juremo o. 
7. Almir Pinto 
8. Lenoir Vorgal 
9. Jou Sornay 
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MOS 
I. Paulo Sronord I. Marcai Freire 
2. Nel1on Carneiro 2. Mauro Benevidel 
J. Itamar franco J. leite Chovei 
4. Jo" Richo 
S. Amoral Peixoto 
o. Tancreda Neva1 

Alli1111nta1 Càndido Hipperll- Romai1 301·313 
Reuni61l1 Quortol•leiras, 0111100 horo1 
Local1 Sola "Ruy Borba1o"- Anexo 11- Romoi1 621e 7\6 

COMISSÃO OE SAUOE- (CS) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Prelidente1 Gilvan Rocha 
Vice·Pre~idenlel Henrique Santillo 

Titulare~ 

1. Lomonto Juniar 
2. Almir Pinto 
3. Alberto Silvo 
4, Jou Guiamord 

1. Gilvon Rocha 
2. Henrique Santillo 
3. Jai1on Barreto 

Suplent•• 
ARENA 

I. Saldanha Derzi 
2. JorgeiCalume 
3. Benedito Conelo1 

MOB 
\, Jou Richo 
2. Adalberto Sena 

Aui1tente, Corlo1 Guilherme Fonuco- Romal676 
Reuni6e11 Ouintol•leirat, 01 10130 h oral 
Local1 Solo "Ruy Barbosa"- Ane•o 11- Ramai1 621 e 716 

COMISSÃO OE SEGURANÇA NACIONAL - (CSN) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Pr•1idente1 Jorg• Kolum• 
Vic•·Pr11id•n111 Mouro S.nevidtl 

Titular11 Supl•nt11 
ARENA 

I. Jorge IColume 1. Raimundo Parente 
2. luiz Cavalcante 2. Amoral Furlon 
3. Murilo Badoro 3. Jolf Guiomord 
4. Ben•dito Ferreiro 

MDB 
1. Mauro S.nevides I. Cunho Limo 
2. Agenor Mario 2. Joi1on Barreto 
3. Hugo Ramal 

Aui1tente1 Corlo1 Guilherme Fon1eco- Romol676 
Reuni6e11 Quortot•leiral, 01 9130 horol 
Locol1 Solo "Ruy Borbo1o"- Anexo 11- Ramoit62le716 

COMISSÀO OE SERVIÇO PUBLICO CIVIL- (CSPC) 
(7 membro1) 

COMPOSIÇAO 

Pre1idente1 Evandro Carreiro 
Vice·Pre~idenlel Humberla Lucena 

Titulare, 

Raimundo Porenle 
2. Henriqua de to Rocque 

Bernardino Viana 
4. Albarto Silva 

Suplent11 
ARENA 

1. Aliamo C amargo 
2. Pedro Pedronían 
3. Ad11bol Juramo 
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1. Pcuo~ Porte. 
lomonto J•m•or 
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COMI5SÀO OE TRANSPORIES. COMUNICAÇOES 
E OnRA5 PUBLICAS- rCT; 

i7 membro~) 

COMPOSICAO 

Prot•deoltt: Sen11dilo Forrerra 
Vice·Pretidente. Viccmle Vuolo 

Fvcndro Carreiro 
lozoro 8orbo1o 
Orl·~IIJI Qyorcio 

MDS 

1. Leito C novos 
2 Agonor Mario 

Au•tlerlle: Ronoldo Pacnoco de Oliveira- Romol 306 
Revnióo\: Terçat·leirol, 01 10:00 horas 
local: Sala ''Ruy Sarbata"- Ane•a 11- Ramoi~ 621 "'716 

SERVIÇO DE CO)I!SSÕES DCR.'IM:Et~TES 

B1 SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS (5PECIAI5 
E D[·IN·~UfRITO 

Com•HOPI Trnnpc.rvr.rn 

Owle Ruth de Souza COlHO 
l(·~vl ;.,,,,~c, 11 -- Torri!C 
Tolnlone· 225·B505- Romo130J 
1) ComiuMI T.,mpororia1 pare~ Pro1etc1 do Congrouo No 

(101'101 

21 Comrtsoes Tompororict poro Aprecio~ ao do Voto: 
3) Comiuoes Especicil e do lnquorilo, e 

4i Comrnoo Mitla do Proieto d11 Lei Orçumentorto (crt 90 

do Regimeolo Comum). 

Auateotcs de Comiuoes: Haroldo Pereira Fernandes - Ro· 
..,cl674; Alfoy de Oliveira-- Ramol674; Cleido Mario B. F. 
Cnn - Ramal 598; Mauro lopc~ de Sa -Ramal 310; Leila 
Laivos Ferro Cottc- Remoi 314. 

I!ORf:RIO DAS REUtl!ÕES DAS COMISSÕCó PCIC11\NENTES DO SENADO FEDERAL 

1!0:\A.S TERÇf• s A L A S ASSISTENTE IIOMS QUINTA St\LJ'IS r~SSISTE~:TE 

c.T. RUY nr~nnosr.. RON/\LDO C.F. CL-,VIS OI.:V !Li~COUt\ 
GUIL~ERME 

Rilmais-621 c 716 Rar.~al - 623 
10:00 09:30 

C./\.R. CLÓVIS BoV!Lf.CQUA GUILHERNE C.S.P.C. RUY !l.\RBOSA SONih 
R.:lmal - 623 R.J..':'I.lis-62~ c 716 

P.OMS QUA~TA s A L A S 1\SS ISTENTE C.E.C CLOVIS BEVILÁCQU/\ SONIA 
Ramo1 - 623 

09:30 C.S.N. RUY Bt\RBOSf\ CUILIIERME 10:00 
Ramnis-621 c 716 

RUY er.naosA RONhLDO c.D.F. 

CLOVIS BEVILÁCQUA MARIA Rarnõlis-621 e 716 
C.C.J. 

Ramal - 623 HELENA 10:30 c.s. RUY BARBOSA GUILI)ER!·IE 10:00 Ramais-621 c 716 
C.A. RUY DARBOSA SONIA 

Ram;,is-621 e 716 ll :00 C.L.S. CLOVIS BCVILÁCQUA DANIEL 

RUY BARBOSA Ramol - 623 
10:30 C.E. DANIEL 

namais-621 e 716 12:00 C.R. CLOVIS BEVILf.CQUA N/\ RIA 
Ramol - 623 THEREZA 

C.R.E. RUY BARBOSA CÂNDIDO 
Ramais-621 c 716 

ll:OO 

C.M.E. /\NEXO •a• RONIILDO 
Ramal - 484 

:Oh 1\ 1.1 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção 11 

ANO XXXIV- N• 105 QUARTA-FEIRA, 5 DE SETEMBRO DE 1979 BRASILIA- DF 

SENADO FEDERAL 
SUMARIO. 

1- ATA DA 145• SESSÃO, EM 4 DE SETEMBRO DE 1979 

1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Mensagem do Senhor Presidente da República 

R~Jtiwindo awógrafo di! projeto de lt'i .tancionado: 

-NO 140/79 (n9 275/79, na origem), rcferenl< ao Projeto de Lei da 
Câmara n• 40/79 (n9 1.124/79, na Casa de origem), que introduz alte
rações na Lei n\1 5.969, de II de dezembro de 1973, que institui o Progra
ma de Garantia da Atividaclc Agropecuâria- PROAGRO. (Projeto que 
se transformou na Lei n• 6.685, de 3 de setembro de 1979). 

1.2.2- Oficlos do Presidente do Supremo Tribunal Federal 

- N• S-21/79 (n• 44/79-P/MC, na origem), encaminhando ao Se
nado cópia da acórdão proferido pelo Supn:mo Tribunal Federal nos au
tos do Recurso Extraordinário nv 90.006-3, o qual declarou a inconstitu
cionulidu~e do urt. 135 da Lei n• 830, de 18-12-73, modificado cm suare
dução pelo urt. I• du Lei n• 930, de 18-12-75, bem assim do Decreto 
n9 2.364, de 30-12-75, que o regulamentou, do Município de Martinópo
lis, São Paulo. 

- N• S-22/79 (n• 48/79-P/MC, na origem), encaminhando no Se
nado cópia do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos au
tos do Recurso Extrnordinãrio n• 81.950-9, do Munic!pio de Mnnnus, o 
qual declarou a inconstitucionalidade do § I • do art. 212 e do art. 215, am
bos da Lei n• 1.125, de 27·10-71, que instituiu o Código Tributãrio daque
le Municlpio, com a modificação introduzida pela Lei n• 1.138, de 
23-6-72. 

1.2.3- Roquerlmealoo 

- N• 322/79, de transcrição, nos Anais do Senado Federal, da snu
dnçilo feita pelo Presidente João l!aptista Fisucircdo ao Presidente 
Kenncth Kaunda, de Zâmbia, no Palãcio do liamarnty. 

- N• 323/79, de transcrição, nos Anais do Senado Federal, do pro
nunciamento rei to pelo Jornalista Roberto Marinho nu obcrtura dos Se
minArias sobre o Modelo Encrgl:tico Brasileiro, promovido pelas Orguni· 
znções Globo. 

1.2.4- Comunlcoçio 

-Do Sr. Senador Amurnl Furlan, que se ausentnrú do Pu!s. 

1.2.5- DIIICIInos do Expediente 

SENA DOR MAURO H EN E VIDES- Aluuçào legifcruntc dcsonvol
vidu pelo Poder Executivo, cm detrimento du prerrogativa constitucionul 
confcridu uo Congresso Nucionul. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -0 fortalecimcntodaSUDE· 
NE c do Banco do Nordeste, como imperativos para o dcscnvolvimcnto 
da região nordestina. 

SENADOR MARCOS FREIRE- Necessidade de um maior empe
nho pelo Governo Federal, no que diz respeito ao aproveitamento das po· 
tenciulidades energéticas do Pais. 

SENADOR L,iZARO BARBOZA -Apelo ao Ministro da Edu· 
cação c Cultura cm favor do ulocamento de recursos ao Hospital das 
Clínicas da Universidade Federal de Goiás, que se encontra fechado. 

1.3- ORDEM DO DIA 

- Projeto de Lei da Câmara n• 86/77 (n• 877/75, nu Casa de o ri· 
gem), que altera dispositivos da Lei n9 4,591, de 16 dezembro de 1964. 
Aprovado, nos termos do substitutivo de plenário. À Comissão de Re· 
dação. 

-Requerimento nv 272/79, de autoria do Sr. Senador Orestes Quí:r· 
cia, sOlicitando a retirada do Projeto de Lei do Senado nv 167/79, de sua 
autoria, que proíbe a propaganda comercial nos documentários du cine· 
jornais. Aprovado. 

-Requerimento nv 273/79, de autoria do Sr. Senador Orestes Quér· 
cia, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 104, 
de 1978, de sua autoria, que acrescenta parágrafo único' ao·art. 476, da 
Consolidação dus Leis do Trabalho. Aprovodo. 

-Requerimento n• 275/79, de autoria do Sr. Senador Affonso Ca
margo, solicitando o desarquivnmento do Projeto de Lei do Senado 
n• 147, de 1977, do Sr. Senador Jarbas Passarinho, que dispõe sobre u rea
lização de seguros de órgãos do Poder Público c dã outras providências. 
Aprovodo. 

-Requerimento n• 279/79, de autoria do Sr. Senador Orestes Quér
cia, solicitando o dcsarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 109, 
de 1978, de sua autoria, que assegura ao empregado doméstico o direito 
ao recebimento dn gratificação de natal inslitulda pela Lei n• 4.090, de 13 
de julho de 1962. Aprovodo. 

-Requerimento n• 281/79, de autoria do Sr. Senador Lourival Bap
tista, solicitando a trnnscriçilo, nos Anais do Senado Federal, do discurso 
proferido pelo Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ministro 
Jo~o de Lima Tcxeira, por ocasião do entres• ao Presidente João Baptista 
Figueiredo, do Grão-Colar do Mérito Judiciãrio do Trabalho c do ugrade
cimcnto do Senhor Prcsidenlc da República. Aprovado. 

-Projeto de Lei do Senado n• 91/]9, de autoria do Sr. Senador 
Humberto Lucena, que isenta o snlârio mlnimo de descontos parn u Prcvi
dênciu Social, c dll outrus providências. (Apreciaçilo preliminar dn consti· 
tucionnlidude). Votaçilo adiada, por fnlta de quomm . 
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- Prnjcto de Lei dn Senmlo 11 1' 96/79, de autnri:t do Sr. Scnadnr Ncl
~on Carneiro, lJUC modifi~a a rcd:t~ào Uo art. 21' da Lei n~' 4.266, de J de 
outuhro de 196J, ljUC in~tituiu o salúrio-familia do tr;tballwdor. (Apre· 
daç~o preliminar da constitucionalidade). Votuçilo adiada, por falta de 
lfl/llfl/11/, 

- Projeto de Lei do Senado nq \12/79, de autoria do Sr. Sen:tdor 
Cunha Lima, que considera nlw tributi1vcis punt efeito !.lo Imposto de 
Renda, us proventos c pensões nas condições que indicu. (Aprcciac:1o pre
liminar da ~onstitucion:1lid:tde). Votação adiada, por f:dta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado nl' 157 j19, de ttutori:1 do Sr. Senador 
Franco Montoro, que dispõe sobre amparo ao trabalhador desemprega· 
do, gur:tntindo-lhc o direito ao uuxílio-doença c 11 ::1posentadoria por inva· 
lilh:1. (Apn:d:tç:io preliminnr lia constitucionalidade ejuridicidadc), Dis
cus.'iiio sobrcslada, cm virtude lia faltu de quomm, paru votnçào do Reque
rimento n~' Jl9j79, de adiamento de sua discussüo. 

1.4- DISCURSOS Ai'OS A ORDEM DO DIA 

S/;'NAIJOR ROIJERTO SATURN/NO- Dcnciênci<~s d" politica 
sócio-ccLmõrnica <.1dot:1da pelo Go\'erno. 

SENA IJOR {)JRCF.U CARDOSO- JD' aniversário de fundação da 
Editont Bmsili:.t Ltdil, de Vitória-ES. 

SENADOR 1/UMBF.RTO LUCENA, como Líder- Justincando 
proposta de emenda à Constituição que encaminhou li Mesa, dispondo 

SE.\'..1 IJ0/1 0/1/:'STES QU ERC/..1 - Saudação aos Srs. M igucl Ar· 
racs c Leonel Briwla pelo seu próximo retorno ao Pais. 

SI:'.\'..! DOR ,-11./JI:'RTO SILVA- Apelo :10 Ministro d:1s Minas c 
Encrgi:t no sentido de que seja assegurada :1 fabricuçào do "nitrato de :.mi· 
\;t", :tUitivo rccém-dcscohcrto que j"lcrmite o uso do úlcool cm motores :1 
úlco diesel. 

SI:'.\' A DOR JOSE UNS- Desenvolvimento do chamudo "Projeto 
J:tri", a j"lropósito de considcruçõcs feit:~s na St.'SS1lo de ontem j"lciO Scn:1dor 
l-lcnri4uc Suntillo sobre a matêria. 

SENADOR JUTA 11 Y MAGA I .. IJ,1ES- Apresenwndo ao Ministro 
d:t Educ:tçào c Cultura, sugestão com vistus i1 liquiduçào, pelo recém· 
fornwUu, do cmj"lréstimo recebido atmvi;s do J>rogn1ma de Crédito Educ:J· 
tivo, 

SENADOR 1/F.NR/QUE SANT/1.1.0- Dcscalabros que estariam 
ocorrendo no ensino mêdico do Puis. 

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES· 
SÃO. ENCERRAMENTO. 

2- ATO DO PRESIDENTE 

- N• 26, de 1979. 

3- SECRETARIA-GERAL DA MESA 
- Resenhu das matérias apreciadas de I q a 31 de agosto de 1979. 

4- COMISSÃO MISTA DE ORÇAMENTO 

sohrc a :tplicaçüo, pela União, de quantia nüo inferior a três por cento de -Normas baixadas pelo Sr. Presidente da Comissão e que deverão 
sua renda trihutária, no custdo de projetas de irriguçào d<t Região Nor· ser observadas na tramitação do Projeto de Orçamento. 
Ucstc. - Portaria nq 4/79, do Presidente da Comissão Mista, referente à 

SENA DOR A LM IR PINTO _Artigo publicado no jornal 0 Globo, designação de relato~cs c relatores substitutos dos anexos, suba nexos, ór
cm sua edição de ontem, sobre posiçilo assumidu por Governadores c Par· gào e partes do Projeto de Orçamento. 
lamentares arcnist;ts dos Estados do Nordeste brasileiro, cm defes;t d:t rc· 5- ATAS DE COMISSOES 
vitalização da SU DENE. 

SJ:'NA DOR t:VANIJRO CARREIRA- Dcfcsu de umu maior llivul· 
gaçlto dos trabalhos do Congresso Nucional. Reportagem d:.1 "TV Glo· 
bo", rcferC:nte à devastação da noresta amazónica. 

6- MESA DIRETORA 

7- LIDERES E VICE·LIDERES DE PARTIDOS 

H- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES. 

ATA DA 145• SESSÃO, EM 4 DE SETEMBRO DE 1979 
l' Sessão Legislativa Ordinária, da 9• Legislatura 

PRESIDENCIA DOS SRS. I.UIZ VIANA, GABRIEL HERMES E LOURIVAL BAPTISTA. 

ÀS 14 HORAS E 30 M/NUTOS.ACHAM·SE PRESENTES OS SRS. grama de Garanti" da Atividade Agropecuãria- PROAGRO. (Projeto que 
SENADORES: se transformou na Lei n• 6.685, de 3 de setembro de 1979.) 

A \alberto Sena- Jorge Kalume- Gabriel Hermes- Jarbas Passari
nho -José Sarney- Alberto Silvu - Bernardino Viana - Almir Pinto
José Lins- Mauro Bencvides- Cunha Lima- Humberto Lucena- Mar
t:os Freire- Arnon de Mello- Louriva\ Baptista- Passos Pôrto- Jutahy 
Magalhães- Luiz Viana- Dirceu Cardoso- J.:~~o Calmon- Roberto Sa
turnino- ltumar Franco- Tancredo Neves- Benedito Ferreira- Hcnri
tjue Santillo- Utzaro Burboza - Pedro Pedrossian- Saldunha Den.i
Affanso Cumargo- José Richa. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- J lista de presença acusa o 
comj"l:trccimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
uberta a sessào. 

O Sr, lq·Sccrctúrio procederá à leitura do Expediente. 

E litlo o u~:uinlt' 

EXI'EDIENTE 

~U::-ISAGE~l !lO l'RESIJlENTE !lA REP(!Rl.KA 
Rc.,liluindn 1\UIIÍ):ruru.., de Prnjclll tlc Lei ... unclonudu: 

N~ I·IU/7 11 (NV ~7Sf7 1 l, na uri~cm), Uc 3 Uu corrente, referente ;w JlnJjctp 
de Lei dil C;.tmar;t n" 41l, Uc !1179 (n~ \.12·i/] 1J, na Ct~a de ori~·cm), que intru
du: .II!L•r,t-:t\:·, na !.ct 1\1' ).%11, de 11 tlc dc:cmhllt de I117J, que in~titui 11 Pru· 

OFICIOS DO PRESIDENTE DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL 

N' Sj2J j79 (n• 44 /19-P /MC, na origem), de31 de agosto de 1979, enca
minhando ao Senado cópia do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Fe· 
dcral nos autos do Recurso Extraordinário nq 90.006-3, o qual declarou a in
constitucionulidude do art. 135 da Lei n~' 830, de 18·12-73, modificudo cm suu 
redução pelo art. lq da Lei nq 930, de 18·12-75, bem :~ssim do Decreto n~ 
2.364, de JU-12·75, que o regulamentou, do Municlpio de Martinópolis, São 
Puulo. 

(À Comis.{ão de ConJtituicào t' Justiça.} 

N' S/22/79 (n' 48f79·P/MC, nu origem), de 31 de ugosto de 1979, enca
minhando ao Senado cópia do acórdão proferido relo Supremo Tribunal Fe· 
dera! nos autos do Recurso Extraordinúrio n~' H\,950-9, do Município de: Ma· 
nau~. o ljU:tl dcclurou a inconstitucion:tlidadc do~ I~' do urt. 212 c do i.lrt. 215, 
arnhos da Lei nq I. 125, de ~7-10-71, que instituiu o Código Trihutário da4uclc 
Municíj"lio, com u modificaifi\o introduí'.idu pela Lei n~ 1.\JH,.de 23-6-n. 

f ti Comi.\'Jiio tlt• Cmutiruiçdo I' Jil.nira. I 

O SI(. I'IH:sua:i"\TE t<iabricl llcrmc~l- o bpedil'ntc lid~~ "ai ;t 
puhll(,l\.'tll. 

So1hre .1 llll",:l, requeriiiiCIIlil\ q11e •.n:·Hl lidm pdu S1 1 1"-Sl·~·rt'l.Úiil, 



Setemhru de 1979 DIA RIO DO CONGRESSO NACIO~AI.(Seçiiu lll 

Siio /itlo.\· os .H'J!IÚIIfi'J 

REQUERIMENTO N• 322, OE 1979 

S~.:nhor Presidente, 
No~ termos do urtigo 233 do Regimento Interno, requeiro a tramcriçào, 

no~ Anais do Senado Federal, da saudação feita pelo Presidente Joüo Baptis
ta de Figueiredo ao Presidente Kcnncth Kaunda, de Zãmhi<l, no di<~ 29 de 
agosto, na recepção oferecida no Palftcio do ltamaraty. 

Sal:1 das Sessões, 3 de setembro de 1979, - Lourinl Baptista. 

REQUERIMENTO N• 323, DE 1979 

Senhor Presidente, 
Nos termos do artigo 233 do Regimento Interno, requeiro a transcrição, 

nos Anais do Senado Federal, do pronunciamento feito pelo Jornalista Ro
berto Marinho, no último dia 29 de agosto, na abertura dos Seminários sobre 
o Modelo Energético Brasileiro, promovido pelas Organizações Globo, no 
Rio de Janeiro. 

Sala das Sessões, 3 de setembro de 1979.- Lourlval Baptista. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- De acordo com o art. 233, § 
JY, do Regimento Interno, os requerimentos lidos serão publicados c submeti
dos :10 exame da Comissão Dirctora. 

Sobre a mesa, comunicação que serfllida pelo Sr. lY-Secrctário. 
E lida a seguinte 

Brasília, 3 de setembro de 197>. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, de acordo com o dis

posto no art. 43, allnca .. a", do Regimento Interno, que me ausentarei dos 
trabalhos da Casa de lO a 18 de setembro, para breve viagem ao estrangeiro, 
em caráter particular. 

Atenciosas saudações.- Amaral Furlan, ARENA-SP. 

O SR. PRESIDENTE (Gubricl Hermes) - A Presidência fica ciente, 
Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Benevidcs. 

O SR. MAURO BENEVIDES (M DB- CE. Lê o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O aproveitamento de iniciativas parlamentares, pelo Poder Executivo, 
tem ocorrido freqUentemente nos últimos anos, numa demonstração de que 
os nossos legisladores possuem reconhecida sensibilidade para sugerir medi
das destinadas a concretizar justas aspirações do povo brasileiro. 

Ressalte-se, porém, que, ao invés de completar-se o processo legislativo 
com a sanção dos Autógrafos de Lei oriundos do Congresso, prercre o Go
verno recomendar às suas lideranças a rejeição pura c simples dos projetas de 
autoria de deputados c senadores, para, a seguir, transformá-las cm Mensa· 
gcns, com ruidosa divulgação pelos porta-vozes aliciais. 

Estu dirctriz, cumprida nos últimos quinze anos de maneira innexivel, 
significa incompreensível desprestígio para a Instituição a que pertencemos, 
tolhida em muitas de suas prerrogativas elementares, cuja reconquista impõe· 
se como providência inadiável. 

Convêm destacar a intolerância em que se vem comportando a Maioria, 
caracterizada, sobretudo, na continuada desaprovação de projetes apresenta· 
dos pelos oposicionistas, apesar de acolhidos pelas comissões técnicas incum
bidas, regimentalmente, de apreciá-los. 

Nem mesmo se oferece ao Presidente da República a oportunidade de 
ex~:rcer o direito de vero, subvertendo-se u própria sistemática constitucionul, 
pois o referido butituro é utilizado, <~ntccipadamentc, pelo comando parla
mentar situacionista, disposto sempre a obstaculizar o andamento de ma· 
térius du inspiraçi'io dos representuntes do M DB. 

Quem se detiver no exame das <~tividadcs congressuais - de 1964 até 
hoje- verificará que, cm raras ocasiões. apenas propositurus emanadas quer 
du C.imaru dos Deputudos, quer do Senado Federal, conseguem cncami· 
nhamento até alcançar o Poder Executivo, sendo comum exaurir-se o seu trâ
mite pela rejeição incxplicada ou simples arquivamento peia ultrapassagem 
dos prazos regimentais. 

A fonnulaçno de projetas, atua\mentc, constitui mais uma satisfaçl\o que 
se pretende oferect:r t1 massa de vot:lntes, pois a inviabilidade de quuse todos ê 
incontornitvd, cm que pese :1 justczo1 de que se possam rcvt:stir. 

Ainda ugora, cm plena fuse da anunciada uhc:rtura redemocratizunte, 
l.!Dntinua u Buncm.la Arenistu ii comportur·se, sob esse o1spccto, dentro da 
me~ma linh:1 de intmnsigênciu, concorrendo pura nulilicar o esforço que UlJUi 
se realin1 com vistas ao oferecimento de solu~·lk~ lcf.:islutivas liUC pmsam con· 
trihuir para dc~limlar nwrncntnsa.~ que:-.tôc~ da rc:1lidadc brasileira. 

. Dc~taquc·~c. por t:xcmplo, qut: cm 197H, suhmt:ti ao Senadu prtlJelll 1.k 
le1 "cstahclcct:ndo u obrigatorit:dudt: de revisão st:me~tral dos ni.,.t:i~ d~,· .,,1• 

lúrio mínimo no Pais". 
Rt:conht:cidas ii sua constitucionalidude cjuridicidade, t:m parecer di1 la

vra do ex-Scnudor t: hoje Ministro Wilson Gonçalves," mutt:ria losrou, igual· 
mente, guurida nas Comissões dt: Finanças e Legislaçi'io Social, faltando ape· 
nas, a manifcstaçi'io soberana do Plenário. ' 
. A sua inclusã.o na O r~ em do Dia nem sequer ocorreu na St:~sào Legi~lu

tiV<~ passada, ensejando o mc:xorável arquivamento, pr~:visto na letra do Rt:gi· 
mcnto Interno. 

Reabilitado paru nova tramitaçi'io na presente Legislatura, o projeto as
sumiu inquestionável importúncia cm razi'io da eclosão de movimentos gre
vistas, conseqUentes do inconformismo das classe!"! assalariadas diante das 
constantes devaçõc:s do custo de vida, tornando inteiramente defasados os 
quantitativos em vigor. 

Sensível às dificuldades do delicado momento social brasileiro, achou 
por bem o Líder Paulo Brossard de requerer urgência para o Projeto 
nY 83f78, na expectativa de contribuir para que se chegasse à revisão semestral 
dos salários, ainda mais quando jã era sabido que o Ministro do Planejamen
to de então, Sr. Mário Henrique Simonsen, inclinara-se pela aceitação daquc~ 
la modalidade de remuneração, enquadrada numa menor periodicidade de 
reajustamento. 

O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Com todo o prazer, 
nobre Senador Marcos Freire. 

O Sr. Marcos Freire (M DB- PE)- São muito oportunas as considc· 
rações que V, E~• faz porque retratam a realidade, Quem vem aluando no 
Congresso Nacional, nesses últimos anos, constata esta triste verdade. Propo~ 
sições inúmeras têm sido levantadas c sustentadas tanto na Câmara dos De· 
putados, quanto no Senado Federal c o Poder Executivo se mantém imcnsí
vel c inflexível. Por sua vez, a Bancada Governista segue, rigorosamente, a 
orientação do Executivo, rechaçando proposições que, não raro, logo a se· 
guir, são endossadas pelo Executivo c vêm, assim, cm termos de Mensagem 
Presidencial. O exemplo que V. Ex• coloca é bem ilustrativo, mas isso cviden· 
cia- quando se lizcr a síntese do que foi a luta parlamentar nesses anos difi· 
ceis- isso evidencia que, no caso específico dos reajustamentos dos salários 
mínimos cm períodos mais curtos, essa ê uma idéia que não foi do Governo; 
foi sustentada, no Congresso Nacional, pelos legítimos representantes do po
vo. Parabéns a V. Ex• 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Muito obrigado a 
V. Ex•, nobre Senador Marcos Freire, por sua lúcida intervenção nesse pro
nun~iamcnto que agora trago ao conhecimento do Plenário. 

Ainda domingo, nobre Senador, o jornal O Esrado dt S. Paulo publicava 
uma matéri<~ relacionada com a votação de projetes pela Câmara dos Depu· 
tados e, embora fôssemos conhecedores daquela dura realidade, ficamos cs· 
tarrccidos com os números que foram apresentados naquele apanhado, di· 
vulgado pelo O EJtado de S. Paulo. De quarenta c tantas'proposições que su
biram à consideração do Senhor Presidente da República, apenas três tinham 
a sua origem cm iniciativa parlamentar, o resto eram mensagens, decretos
leis, tudo oriundo do Palãcio do Planalto, numa verificação, portanto, do cs~ 
forço c do trabalho exercitado pelos membros daquela outra Casa do Con· 
grcsso. 

O Sr. Marcos Freire (M DB - PE) - Permite V, Ex• mais uma vez um 
aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES (M DB - CE)- Com prazer, nobre Se· 
nudor. 

O Sr, Marcos Freire (MDB- PE)- Veja V, Ex•, cm relação uo caso es· 
pecilico do reajustamento dos salários. Inúmeras proposições foram aprcscn· 
tadas, inclusive uma de minha autoria, visando a um reajuste trimestral. Va
mos udmitir que o Governo julgasse que os termos cm que noss:1s propo· 
sições- minha, de V. Ex• c de outros companheiros - não estivessem nos 
devidos p:mimetros a serem admitidos pelo Governo. Por que então ni'io 
uprovur umu iniciativa purlamentar com um substitutivo, com uma erncndu 
da própria Cas:1 Legislutiv:1, de autoria de membros do Partido Governista, t: 
não se aprovasse uquela iniciativa qut: nasceu aqui? Isto mostra, evidt:nte· 
mente, <I falta de consideruçl1o por um poder que. em outras épocas, jú teve a 
fuculdude de realmente fazer leis. 

O SU. MAURO DENEVIDES (MDB- CE)- Perfeitamente, nohrc 
Sc!Wllnr Marcos Frcin:. Ainda ontem s~.: discutiu neslll Casu cs~c tema, 4U<IIl· 
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Llo ,, Ph:rürin arr~~·t;t\'il um:t rr~lfltlSÍ~:In de iiUWri:r llo llnhrc Scnadnr llutn· 
h~rhl !.u~'l.~n.-r. i.'>l'llt:tndo de p;r~:rmcnto Ja ~·ontrihuiçàtl prcvidt~nó:'rriH aquc· 
lc~ tr.rh:tlhadorc.'> q1.tc pcn.:ch~s~cm apenas Ulll ~alúrio mínirnn. H:'t c~1mn qrtc 
uma prcllt:upaç;'ttl d;r Liderança da Maioria de impedir que c~~as proptl~içiH·~. 
trounitand11 nesta c llit mur:t Ca~a Cllng.Cncrc, pos\am chegar ii aprc.:íaç[ro do 
S1.:1lhtH Presidente da República. 

Pro~'ig.n, Sr. l'rc~it.lcntc: 

lndil'crenh: a qualquer tipo de cntendimt:nto, mesmo que 'c tivc,sc cm 
mir;~ ;t \';tloriz;h;;'io de um;r iniriatil'tlparlamf'lltar, a Mah1ria prt:l'criu guarJ;rr 
a ~U;1 po,tura tmdidonal, ilwhcrad;r ape11ar do nom clim:t polittctl implania· 
do no País. · 

Se o prnjcto contivesse falha!! ou omissões - como autor cl~t:gud a 
admiti·l:ts cm ~u~cssivos pronunciamentos c até cm sua justificativ.r- c;Jhc· 
ria emendá-lo pura aprimoramento de seu texto, escoimando-o das impcr· 
feições porventura existentes. 

Buscava-se com isso, retirar do patrocinio oposiciomista - e os eminen· 
tes Senadores Marcos Freire c Dirceu Cardoso foram :lutares de propo~içõc!l 
a!'lsl!mclhadas - uma caUMI de tanta significaçüo para íl!' classes obreiras do 
País. 

Er:..: nt:cessário que a ação populista do Presidente da República experi· 
mr:ntu~sc mais um estimulante impulso, representado por Jquda iniciativa, 
que tnrria ~~sua m<~rca divulgada pela maquinaria rublicit:íria da SECOM. 

Agor~l. c:m 40 dias, o Congres.~o scr:í ch:;,mado a pronunciar-se c certa· 
mente o rarú dentro da linha homologatória cm que se tCm situ01do :~s suas de· 
lihcraçõc.\, 

E um~1 pena que cst<t Casa procure anular a sua pró['lria ação, transferin
do para o E:<.ccutivo mais uma prerrogativa: a de ter a iniciativot de lt:g.islar. 
privottivamcnte, sobre politica salarial, 

Aqui. ainda se rnla, ingenuamt:ntc, em reconquista de prerrogativas 
conspurcadas! 

Ledo engano, que os anos não deixam durar muito! (Muito bem! Pai· 
mas.) 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Lê o seguinte discur· 
so.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Uma politica voltada para o desenvolvimento do Nordeste, Ct'mo deseja 
o Presidente João Baptista Figueiredo, não terá êxito se não começar pelo 
fortalecimento das instituições que têm a responsabilidade de sua execução, 
no caso a SUDENE c o Banco do Nordeste. 

Quanto à SUDENE, é preciso fortalecê-la como organismo de coordc· 
nação dos programas regionais e não permitir que se enfraqueçam os seus ins· 
trumentos de açào, restaurando o seu poder politico c não permitindo o csva· 
ziamento do FINO R: quanto ao Banco do Nordeste, é preciso dotd·lo de re· 
cursos financeiros suficientes ao apoio aos programas de desenvolvimento 
agricola c industrial. 

Felizmente, já podemos constatar uma mudança na maneira de encarar 
a problcmâtica nordestina pelo atual Governo. Para usar uma expressão do uso 
popular, o Ministro Mârio Andrcazza vestiu a camisa do Nordeste c jâ 
;i\o visfvcis as mudanças operadas. 

O Banco do Nordeste começou a beneficiar-se dessa nova atitude a par· 
tir da nomeação do seu novo Presidente. Camilo Calazans, sem dúvida uma 
da.'i melhores figuras da atual geruçào de administradores públicos do País, 
com experiência acumulada cm funções relevantes como Diretor do Banco do 
Brasil c Presidente do Instituto Brasileiro do Café, levou para o Banco do 
Nordeste do Brasil competência gerencial c compreensão politica da função 
dessu instituição linanceira para o Nordeste, 

Graças ao seu desempenho e ao apoio que lhe tem dado o Ministro 
Mário Andreazza, cm pouco tempo melhorou a situnção de recursos do Ban· 
co. Obteve, por exemplo, o repasse de recursos do Banco Nacional de Desen· 
volvimento Econômico para aplicuçüo na agricultura c teve êxito nus gestões 
rculizudus no sentido de gerir recursos federais no upoio u projetas ugrfcolus c 
industriuis do Nordeste. 

O fortulccimcnto do Banco do Nordeste do Brasil huverfl de completar· 
se no instante em que se lhe assegure o assento no Conselho Monctllrio Na· 
cionul, de onde, injustificavelmente, continua ausente, 

O Sr. Mauro Dene~ldes (MDB- CE)- Permite V. Ex• um upartc? 

O SR. LOURIVAL IIAPTISTA (ARENA- SE)- Com pruzor, cmi· 
nmtc Scnudor Mnuro Uencvides. 

O Sr. l\luuru Ocm·~·idl'!l lMDU -l'E)- Dt:scjo me ~olidarilar ~om V. 
b• no in:;tantc cm que rcivindk::1 um melhor prc~ti~io pam :1 ~u;:lo dcscnvol· 
vimcntiMa lcvadn ;1 efeito. no Pol!gono das Secas, pelo Han~l' dn Nordeste. 
~ll anll pó!~\J.Jo -c V. Ex• apoiou a minha iniciativ:t, dela se reClll'd<~ndo, 
portanto- fui autor desse projeto agora aludido no seu discur~o. de pos~ibi· 
!itar a panicipaçilo do Pre~idcntc do BNB no plen!trio do Const:lho Monc· 
tf1rio Nacional. Ctlmo 'iabc V. Ex• c igualmente os eminente!! integrantes des· 
w Corsa, ii prc!icnça do Presidente do BND no Conselho Monetário Nacional 
situ:Ht:, no mornc:1to, em condições indiscutivelmente humilh::mtes, !!Cm di
reito nt:m ;.1 voto nem sequer a voz. Então, o que o projeto pretendeu foi, ex a· 
tamentc, impossibilitar a uma instituição crediticiu oficial, com mais de .:!5 
:.1110!1 de profícua utuaçil.o, a oportunidade de o seu Presidente tomar assento 
n:1quelc importante órgão c, des:,a forma, influir nas decisões cconõmico
tinanceiras que ali se registrarem. Portanto, V. Ex• ressaltando o significado 
dessa iniciativa concorre, de certa forma, para sensibilizar a Bancada d:. 
Maiorin na outra Casa do Congresso, pois o projeto aprovado cm novembro 
do ano passado, pelo Senado, até agora aguarda a manifestação da Cámam 
dos Deputados, n fim de que possa subir o autógrafo respectivo à sançào do 
Senhor Presidente da República. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- 1\~radeço a V. Ex•. 
cmincntl! Senador Mauro Benevidcs, o seu aparte. E na verdade, qu:mdo 
V. E.x• aqui apresentou o projeto, fui um daqueles que achei justa ;1 iniciativa. 
Acho que a presença no Conselho Monetário N<~ciOmll, do Prcsidcnte do 
Banco do Nordeste para dar o seu voto e dizer o que é necessário para uquda 
regi5o tão sofrida, que é a nossa região do Nordeste. 

Mas merece ser destacado, como conquista de Camilo Caluzans, a recen
te c:levaçào de um bilhão e oitocentos milhões, para 3 bilhões de cruzeiros, dn 
participação do Banco do Nordeste do Brasil no Fundo de Desenvolvimento 
Urbano do Nordeste (FUNDURBANO - NE), recentemente autorizado 
pelo Banco Nacional da Habitação. • 

O aparte adicional de recursos do Banco Nacional du Habitação, corres
ponde a 3 milhões deU PCs, será liberado trimestralmente, cm parcelas iguais 
equivalentes a 600 mil UPCs. Os desemboios têm início no quarto trimestre 
deste ano, c até o final do ano vindouro, todos os recursos estarão liberados. 

A carta reversal assinada pelos dirigentes do Banco Nacional da Habi
tação e Banco do Nordeste do Brasil, jA em vigor, determina também que Cl 

FUNDURBANO- NE. confcrirâ prioridade absoluta, através de apoio fi. 
nunceiro compatível, a projetas urbanos integrados, aprovados pelo Banco 
Nacional da Habitação, que objetivem beneficiar conjuntos habitacionais de 
interesse social (construidos ou por construir), pela implantação de serviçosc 
equipamentos essenciais, ou que ofertem, no todo ou cm parte, terrenos ade· 
quados para aquele aproveitamento. 

Estabelece aindai que as aplicações serilo concentradas cm obras urba· 
nas prioritãrias, identificadas nos planos de investimento dos municípios inte· 
grantcs do programa de cidades de porte médio do Nordeste, observadas a 
politica e a estratégia do Ministério do Interior e a disciplina normativa do 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano. 

O que desejamos, Senhor Presidente, ao aplaudirmos o recente convênio 
Banco Nucionul da Habitação c Banco do Nordeste do Brasil, é assinalar o 
tempo de rnudanças que hoje assistimos no Nordeste. E o Banco do Nordes
te, sob a dircção firme de Camilo Calazans, é bem a demonstração das trans
formações, motivo de justas esperanças para aqueles que~ como nós, lutamos 
pelo progresso da nossa região. 

Pura complementar este: trabalho, o Banco do Nordeste, necessita de am
pliar sua rede de Agências de modo a se fazer o mais próximo po~s(vcl dns co
munidudcs que buscam seu uroio. Nesse sentido, endereço ao ilustre Presi
dente do Banco do Nordeste do Brasil, apelo pura que sejam conlcmpladas 
com Agências do Banco, as seguintes cidades do meu Estado: ltubaiuna, Es
t:incia, Boquim c Poço Redondo. 

Finalizando, munifcsto uqui, a certeza de que 50b o comando lúcido de 
Camilo Culuzans, o Bunco do Nordeste, ser~ decisivo fator para o programa 
que o Presidente Joilp Baptista Figueiredo desenvolve cm p'rol duquclu rc· 
gi;1o. (Muito bem! Palmas.) 

O SI!. !'RESIDENTE (Gahricl Hermes)- Concedo a puluvru ao nohrc 
Senador Marcos Freire. 
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O SR. MARCOS FREIRE PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Vinno)- Concedo a palavra no nobre Se· 
nudor Lâzaro Burboza, para uma comunicação. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - 00. Para uma comunicação. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Na semana passada, também cm regime de breve comunicação, dei co· 
nhccimcnto ao Scnodo de que acabara de receber do eminente LI der do Go· 
verno, Senador Jarbas Passarinho, um comunicado alvissarciro para Goiás: o 
de que o Governo estava abrindo um crédito para transferir, com a maior ra· 
pidcz possfvcl, CrS 31.500.000,00 para a Universidade Federo! de Goi6s, cs· 
pecificamcntc pura o Hospital dos Cllnicns doqucla Universidade, evitando 
que ele fosse fechado, o que lamentavelmente acabou por acontecer na sem a· 
na passada. 

O Ministério da Educoção c Cultura liberou tão-somente 6 milhões de 
cruzeiros, com o que os administradores daquele hospital-escola não tinham 
como resolver os problemas tamanhos que se foram avolumando pela falta de 
recursos. E o Hospitol dos Clfnicns do Universidade Federal de Goiás ncabou 
por ser inteiramente fechado, na se"ta-feira passada. 

Inclusive, Sr. Presidente, cu sofri nisso um vexame enorme, porque cu 
acabara de, no dia anterior, dar conhecimento da tribuna da Casa de que ti· 
nha rc:ccbido comunicação do Governo, através do Lfdcr da Maioria, o nobre 
Scnodor Jarbas Pnssorinho, de que oquclc hospitol não seria fechado por falta 
de recursos. 

Eu venho assim à triDuna protc.'itar contra o fechamento daquele hospi· 
tal c, mais uma vez, Sr. Presidente, fazer um apelo dramático ao Sr. Ministro 
da Educação c Cultura, no sentido de que aloque imediatamente os recursos 
de que carece a Universidade Federal dcGoiãs para rcativar o seu hospital, 
que é o único hospital no Estudo de Goiás que presta assistência grat~ita !· 
quela faixa da população mais marginalizada. E esses doentes pobres nao s.ao 
apenas do Estudo de Goiãs, são sobretudo de Estudos do Nordeste c lambem 
de Estados do Norte. Sendo Goiás a porta da Amazônia, recebe uma gama 
imensa de pessoas, vindas de todos os quadrantes do Pa(s, c que, à mingua de 
recursos, acabam procurando apoio c tratamento médico nos hosp~tais ?a ci· 
dadc de Goiânia, c procuram sempre o Hospitol das Cllnicas da UmvcfSidadc 
Federal de Goiás, hospital que, infelizmente, para vergonha nossa, acabou 
sendo fechado na sc"ta-fcira, passando os estudantes a não contar com o hos· 
pita!, e a população pobre a não tê· lo como apoio c como lenitivo para suas 
dores. 

Muito obrigodo. (Muito bem! Palmas.) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

José Guiomard - Evandro Carreira - Raimundo Parente- Aloysio 
Chaves- Alc,.;andre Costa- Henrique de La Rocque- Hclv!dio Nunes
Jcssé Freire - Milton Cabral - Adcrbal Jurcma - Luiz Cavalcante -
Moacyr Dalla - Amaral Peixoto - Hugo Ramos - Nelson Carneiro -
Franco Montara- Orestes Quércia- Benedito Canelas- Mendes Canalc 
- Leite Chaves- Evclásio Vieira - Jaison Barreto- Lcnoir Vargas
Paulo Brossard - Tarso Outra. 

O SR. PRESJDENTE.(Luiz'Viana)- Est6 finda a boro do Expediente. 
Passa-se à 

11om 1: 

ORDEM DO DIA 

Votação, cm turno único, do Projeto de Lei da ~dma~a. nv 86, 
de 1977 (n• 877/75, na Casa de origem), que altera d!SpOSIIIVOS da 
Lei n• 4.591, de 16 de dezembro de 1964, tendo 

PARECERES, sob n•s 746 c 747, de 1978, c486 c 487, de 1979, 
das Comissões: . 

_ de Constltulçio 0 JU5tlça - I• pronuncl.am~nto: .contr6r!o, 
quanto ao mérito; :Z9 pronunclameato: pela constiiUCionaltdadc c JU· 
ridicidade do Substitutivo de plenário. 

_de Economia- 1' pronunciamento: favorllvcl ao Projeto; 19 

pronunciamento: favorável ao Substitutivo de plcnllrio. 

A discussão da matériu foi encerrada nu sessão de 28 de junho do uno em 
curso, com apresentação de substitutivo cm plc.nlir.io. . 

Em votação o substitutivo, que tem prcferenclll rcg1mentul. 
Os Srs. Senadores que o uprovum pcrmuncçum como se uchum. (Pnusu.) 
Aprovudo. 

Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto. 
A matéria vai à Comissão de Redução a fim de redigir o vencido para o 

turno suplementar. 
E o .u•guinle o substitutivo aprovado 

EMENDA N• I 

Subslltullvo 
(de plen,rlo) 

Ao Projeto de Lei da Cimora n• 86, de 1977. 

Dê-se ao projeto a seguinte redução: 

Altera a rodoçio do art. 17 da Lei rt1 4.!91, de 16 do dezombro 
de 1964. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• O art, 17 da Lei n94.591, de 16 de dezembro de 1964, passo • 

vigorar com a seguinte rcdaçào: 

sa,) 

"Art. 17. Os condóminos que representem pelo menos dois 
terços do total de unidades isoladas c fraçõcs ideais correspondentes 
a oitenta por cento do terreno c coisas comuns poderão decidir 
sobre a demolição c reconstrução do prédio, ou sua alienação, por 
motivos urbanisticos ou arquitctônicos, ou ainda no caso de conde
nação do cdiflcio pela autoridade pública, cm razão de sua insegu
rança ou insalubridade." 

§ I\' A minoria não fica obrigada a contribuir para as obras, 
mas assegura-se à maioria o direito de adquirir as partes dos dissi
dentes, mediante avaliação judicial, aplicando-se o processo prc:vis· 
to no art. 15. 

§ 2\' Ocorrendo desgaste, pela ação do tempo, das unidades 
habitacionais de uma edificação, que deprecie seu valor unitário cm 
relação ao valor global do terreno onde se acha construída, os con
dôminos, pelo quorum miníma de votos que representam dois terços 
das unidades isoladas c fraçõcs ideais correspondentes a oitenta por 
cento do terreno c coisas comuns, poderão decidir por sua alienação 
total, procedendo-se cm relação à minoria na forma estabelecida no 
art. I 5 c seus parágrafos desta lei. 

§ 3\' Decidida por maioria a alienação do prédio, o valor atri
buído à quota dos condóminos vencidos será correspondente ao 
preço efctivo c, no miníma, à avaliação prevista no§ 2\' ou a critério 
desses, a imóvel localizado cm área próxima ou adjacente com a 
mesma área útil de construção." 

Art. 2\' Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação. 
Art. 3\' Revogam-se as disposições cm contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Item l: 

Votaçiio, cm turno único, do Requerimento n9 272, de 1979, do 
Senador Orestes Quércia, solicitando a retirada do Projeto de Lei do 
Senado n• 167, de I'Í79, de sua autoria, quc.profbc a propaganda 
comercial nos documentários ou cinc-jornais. · 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau· 

Aprovado. 
A Prcsidéncia farã cumprir a deliberação do Plcnârio, 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Item 3: 

Votação, cm turno único, do Requerimento n• 273, de 1979, 
do Senador Orestes Quércia, solicitando o dcsarquivamcnto do Pro
jeto de Lei do Senado nt 104, de 1978, de sua autoria, que acrcsccn· 
ta parágrafo único ao art. 476, da Consolidação das Leis do Traba
lho, 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como se acham. 

(Pausa,) 
Aprovado. 
A matérin u que se refere o requerimento aprovado voltará u tramitar 

normalmente. 
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Item 4: 

Votnçilo, cm turno único, do Requerimento nljl 275, de 1979, 
do Scnndor Affonso Cnmurgo, solicitundo o desurquivumento do 
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l'rni~ln de Lei do Senadnn" J.n. de 1977, de ílllhlri;t dn Senath1r 
.l:1rh:1~ l';t~~arinlw, que di'ipl1c !<~ohrc a rcali~;u;ito de wpurm d~ úr· 
)!i.lt'' d11 Ptldcr l't'Jhlkt.l c dú ou\r;a!'l pnwidên~ia.,. 

I 111 \ lll:h,;;'ttl 11 f~l.JLlCfÍillCilltl, 

(h Sr,. Scn;ultHL'' l.JUC o ;tpmvam pcrm;tnc~o·am ~omo !<~C cn~nnlr;llll. 
ll 1illl'<l.) 

\pftl\!idtl, 
.\ lll.lli.'ri;t a t.JUC ,c r~l'crc 11 rcqucrimcnltl >JUC vcm dc 'cr aprmadn ,cr:t 

d~.•,;trqui\ ;tda 

O SU. !•UESII>E~TE l l.uit Vi;uw)- lll•m ~: 

\'nt;u,;;'ul, cmturrw ILnit:tl,.dn Rcqucrirncnh1 11'' ~79, dc 197lJ, 
dtl s~u;nltlr ()re,tc' !Ju~rda, solit:it;tnUo t) dc!'IOJrlJIIÍVamenhl do Pro· 
ic1t1 de Lei dn St:nadn n" 109, dc 197!-:, Uc su:~ ;tu lo ria, que ii!'I'C!!Ura 
an !..'lllpr;:p;tdn dnmé~ti~tl u Jirci\0 ao n.:~chim!..'nln dii pr<LtilkL~·:'ttl 

de u;tt;tl in,tituida pdii Lci n" .L()l)O, Jc D de julho de 1%~. 

1111 \tll!lt.,';'hl n rcqucrimcllltl, 
I h Sr,. S~n;tdtlTC' t.jliC ti apfil\"illll flCflllilllCI,';IIll !'\Cilladtl,, (l 1i!ll!'lil.) 
\jHII\ildtl, 
o JHtlj!..'hl a t.JLLe ,c rcJ'cn: 11 rcqucrimcntlllJUC at:<Lha de 'cr ;tpro\·adn H li· 

l.tl'(t :'t 'll;t lfiii11Íiilt;:'lll tlllrlll:tl. 

O SR. I'RESIIJE:>;TE 1 l.111t lia na I - 11om 6: 

\ 11ta.,_·;'1o. cm lUflltl ltnkn, Jn Rcqucrimcntn n" ~SI. de IIJ71J, 
dtl S~nllnr Scnildnr LiHHi\;ll Bilrtista. snliciwndn a triln~~.:rit;:'to,lhh 
\na i, do Scn:tdtl l~.:dc:r;ll, do di,~o:ttr~tl rrtlfcrido pcln Prc,idcnt~ du 
rrihun;tl Sup!..'TÍIH dn Tr;th;tlhu, :\linistrtl Jn;'to de: l.ima Tci\ciril, 
flllr ll.:'il!<~i~o da entrega ~to PrcsiJcntc Joi'to Baptistil Fig.udn.:do, 
dtl C i r:·ltl·( ·,,lar d11 .\ lêrito Judil'i;'trin dn Trilha lho!..' do ilt!fiidCl'illll'll· 
ln dtl Sl.'nhnr Prc:,idcntc d:t Rcp\Lhlk;t. 

I Ln \ uLtt.;;ll, 11 rt.:t.JlLt.:rimcnttl, 
{h sr,, Scnadtlfl..'' qtlt.: li :tpftl\illll qucirilm ~lllhCr\itf•'C L'tlllltl C,\;111. 

t•.t )1,;1 ! 

\ Jll'tl\ :ttltl 
Sl·1,'1 kiLI ii tr:llht.'flt;:'lll. 

/: o lt',t:ll/11/!' 11 11/atáilt t'llfll tn/1/lt'rt(ciu 1; ltdil'iwdo 
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":\qut c'l:tllltl' nt'l,. 11' minbtr'" du Trihutwl Supcritlf dn ., rahall111, 
Jl.ll:t f;u~r dl!..'t:ar ;'t, tn:'tu' d!..' \'.I:\" o (ir:'to-Colar ~onl't:ridtl ati eminente Prc· 
'ukntc pela Ordt.:lll dtl ~~~ritll J udi~iúrin dtl Trithitlho, como a ma i' iii la dj,. 
lltl<.,';'ltl .'tiJJI't.:rid:t ii L'llck·dt.:·htadn. 

I od;t\l:l, ti jthltl t!al;m.J:'to rc.:prc~cnta, sohrctlH.lo, a concc~~Üll ii !<~C.:U~ mêri· 
lth, pu r d~mnn,trar. t:111lil' \Wt.:,, ti ..:hcfc dittlitt;;"to,n ~cu c'piritn piLhliL'tl ilf· 
r:ti_!!;ttltl lltl intimo da' ~nn\'iL't;(l~' c no m:ti'i lcgilimo 'cntimcnhl dcnhll'rút it:t 1, 
l'tllll de\ itdm pr,,pú,iltl' de in~·cntivar ii pat ~m:ial, Jc C!'l\im ular n' an,!..'it" Lk 
fr;t\~'1'1\Ídadt.:, L'tllllpf!..'t."ll~;'ltl C L'llllt.'ilJ;tt,';'ttl ClllitiJm 0!'1 !'ICplll!..'flill'llj;l, L'illll!idii' 
'lll't:ti'. !..''pc~·t;t)lll!..'tll~ cntr!..' o nperariitdn t:rn seu rclaehmamcntu com u cm· 
pr!..',:trt;tdtl hra,ik·irtl. 

< l _!!C, !ti de\', ~-,,~.ao c'tcndcr "' rn;im para il ~nn~lmlia llil!.'ion:d, rc"u:t 
L'tlllltl 11111 apt:ltl ,jn~cru !..' illlt~nti~tl, C'l.lllt:~·cnllo t.Hvcrt!~nda' c ~.:nlt~~·atlllo at.·i· 
m:t de tudntl' i111crc"c' Jn Bra,il, roi' ~c wrna prct:bu a uni;'1n du' hr;t,ilt.:i· 
r'" paril 1';11cr i':tt:c an pr:mdc (bafio Jc problemas 4uc sur~crn para uma 
11;a~·:'1n, ~~u~· 1\t:~·c"ita, nil hllfa prc,cntc, Jt: uniJ:u.lc c ~.:rcn~·;t irHJUchrantilvl.'l 
p;tra ii 't'oill~;'ltl de il~tllllCL'illlCillm ljllt." 'Urgclll Clll fU!li,'Üil da flTllhJem;'ttiL'il ljlll' 
ftlt!!..' :111 ;tlt:iln~·c de "llllt,'ittl isolada e que indc:pcndc dil vnntadt: do ptl\tll' dtl' 
~tl\'!..'fllilll\C,, 

P,·r~·chtl cm \'. h• n natur;d pem.lur para n~o alimt:nlilr vaidadc' l' 'im 
C\JHC''•!II' \ tlllladc n;t ~'tiiJjupat;o'ttl de c,for~·m p;tril scn·ir au fltlvu 'ine!..'rotmcn· 
ll' ~ ~·t1m lt.:ald:tdc. 

Se 1111.' fn"c dadtl ll!..',tc in,tantc aipo a prncl;unar, 'cria ~·,,n~·itando :t to· 
dn, m hra,ilcirn' para que unidm aprt:'i'ii~!<~Cill o nu,~o il\'<lllt.,'tl cetllltimiL'u l' ;1 
1111"a t:antlnli;td:t pcl;t trillw dit pro,pcriJmlc que ~ú 'c L'lll\!'lt:t!liCill ~.·om ii 

UIIL:'Hl ~~ a ~'tlll111fC!..'Il'Üo t:tllrt.:, ptl\'!..'rnante' c puvcrnadtl!'l. 

\·. h•, Senhor Prc,idcntc, ptHh: akant;ar C!'ltC JUS\tl illl,t:itl, pm ln,ptr:u 
l'llllflill1•;:t, 't'r auténtiw ~· pcrw\·cr;tntc tw~ idc11i~ lJUC defende, 

\ ~·tlllteuda que tlfil fa~tll'tltr!..'pa a \'.L\• ~ u l.''lilllulo pilr<t "11r l.'l\lt.';llll· 
Jhl 11111pt1, viltlfimu !..' ~·,·111,\.'iu de I.'Umpriml'lllo du dc\·cr." 

----------------
lliSl'IIRSO llO I'RI'SIIll'l'll· 
JOÃO llAI'TISTA FIGUEIREDO . 

"l:u ilt!flltkt;n pnr dcmai~ hnnradtl a dt:ft:r~ncia quc iiL'ah:t de me 'cr t.'tlll
~ctlid;t pt.:lth 'cnhtlrc~. ~nm c~t;t Ji,tinç:itl liUC ê ti ~.:olm da Ju,\tt.;;t du 'I r;th;t
lho ... \pradc~nt;unh~m <111 S!..'nhur Presidente: a~ flitl:tvra' bcnc\'o]cntc' c ~!..'11l'· 
ro'a' que itl.';tb;t de pronund<tr iltl liidnLlc palavras sensata~. t;'tu 'cll,illil' Lfllt.: 
pudcril cu ~opi:'t·las para ditcr illllllitns Uns nossos homcn' piLhlit:o~ "' \!..'rda· 
tb que o wnhor iH:aha de di ter. Mas~~ alguma !.'nba cu devo dite r ati Scnhtlr 
l'rc.,idcn\1..' c ao' st!nhorcs mini'itrm, pda lltltlrit dc~su t.'tHHlccor:l"-'i'lll, ê lpte 
di~~.·nrdo cm partt.: tln que Vo,~a hl·t.:l~nciil db~c: liUt: a rc~·chi pclm meu' 
mérilu,. Devo ditcr tJUC apcna!'l a rcl.'ehomcnos como Prc,idcntc da Rcplthli· 
l'il c ,jm ~timo um in~cntivo itqucl;ts inlcnt.,'tlc, lJUt: cu jú prtl~o:lamei cm pra~·~~ 
plthli~a c diis quais cu n;itl lllt: arrcdtl c quc h~i de con:-.cpuir. E c~'" di,tin~·;'ttl, 
pndc1n n Scnhnr Prc,idcntc !..'o' scnhnrt:' mini~tw' ter t:crtcta, hit de me ~cr· 
\H l.'tlllltlliJl\ dtl' mclhnrc!'l C!'ltimulm qltc cu rn,sa ter, p;tra tlllc !..'U ni'to 111!..' ar
rede. p;tr:t que cu rcr,cv!..'rt,; llillJUilnLJUC ilt:har que i: hnm para" minha l';'ttriil 
L cu lcllhtl a I.'!..' r! e/a de que tere: i o aplaU.\11 Utl Senhor l'rc.:~idcntc ~· dtl' wnhu
rc~ llllllJ,trm. 

O SR. I'RESIIlfXI'E 1 l.uit Viana I - I tom 7: 

Vnt:li,'iltl, t!lll primciro turnn (apret:i;t~·;'w rrcliminar da L'tlll,ll· 
lliL'Ítlll:Liidadc, nm tt:rmth do art. ~'UJ dn Rcpimc11tn Jntcrtltll. d11 
l'rtlj!..'ltl dc l.ci dtl Scnadtl n" I) I, de l1l79, dn Scnmlt1r llttm hcrltl I 11· 

~.·ena, lJUt: j,clllit, o ~ai :'trio mininw de Lbcontn' para a Prc\ tdênl'i:l 
Sll~ial. c dú 1111\ra, rrovidênt:ÜI!'I, tendo 

1':\RH'ER, ,uh n" ~iO. de 1971J. d;t Corni,~ito· 
- dl• Consliluitào e .Jusritu. pela in~'tlll'>litul'inn:tlid:ttk 

.. \ matêria ~·tlll,ltiU da Ordem d11 Dia d;J ~!..'";'111 ;ltltcrit~r. t~ndtl a \ut;t~,::ltl 
.1tll:~d:1 1wr falta d~ t/llllf//111. 

1.111 \ul;s~:'ltl tl prnjc1t1, t.JU<tllltl it ~nmtituám:tlid:tdc. 
(),sr,, S!..'nadtiT!..'' l.JIIC ti aprt1\;tlll qtii:Írillll penn:II\CL'Cr l'tllllll ,~. :~dt.tlll 

( l'.tll,:t.) 

Rc.icttildtl. 

O Sr.llumherfo l.ueenu ~.\1 DU- PBJ- Sr. Prc~id~ntc, rt.:lpt~lru \!..'rtlt· 
l':t~·:'ltl d:t \tllill,';'tn. 

() SR. PRESI UE:\TE t l.uit \'ia na 1- Scnr.ltl t.:\ tlkntc ;t i';tlta di.' t/tlro/'11111. 

~·tn pll'no'1ri,1, a Pr!..',id~l1l'Íil dci\a dc rn1~·cdcr i1 \'crifil..'a~t~~' ,tlltt.'it!lda. i'il·:1nd,• 
:1 \uJ;t.,_·:'ltl ;tdiadot piira a prt.l\illlil 'c";'ttl nrdin;'tri;t, junt;nn~ntt.: ~,·nmtl' ill'lb :-; 
l' IJ, l.flll.' 'C :td1ii111 Clll ra,C dt." \'tl\a~':'ltl, 

:\ind:t clll r;tt:'ltl d11 falta d~ nltm!..'ro, l'ka adiada a ;tpr~~i;u;;'ltl d11 !lt:111 ](l, 
qui.' dl'p!..'IHk dii ltll;t~;'tn dl' rct.IUI!rimcnltl ,oJil.'it;ttHitl 11diamcnltl dc 'u" d1'· 
~.·u":'ltl. 

-H-

\'tll;t~:'lo, cm prim~:irn turlltl (itprc~·iat.;:iu preliminar da L'tltl,litu~·itlll:tlt· 

d:ulc. 11m terllltl' du ar\.~% dtl Rc~Ít11!..'11\tl lntcrntl, do l'rtl_i~·ttl de I ci dtl Sl'· 
uad11 n" %, de I 1JN, dn S!..'n~tdor \'cl"111 ( ·arn!..'Írtl, qut.: tlltldifi~.·;t ;~ red:~.,_·;'ttl d11 
art. ~"da Lei n" 4.~flfl, dc J de nmuhr11 de :%J, quc in,tituiu 11 ,al;'tritl·i'amil~:, 

dtl tr:th:tlh:tdtlr, lt:ndo 
1':\RH l.R, "1h n" ~~J. lk 11)71J, da Comi";'a11: 
-de C'On\liiUiÇàO l'JU,IiÇü 1 pc:Ja illL'IIIl,liiU~'IIII\;aJiditd~. 1.'11111 \tl(t\ \Cili.'Í· 

dn dn .. Sen11dt1rc~ l.útaftl Bilrhot;t, lan~rcdtl Se\ e~. 11 uptl J{iillhl' ~· ( unh:t 
I. tnw. 

-9-

\'tl\;t~·iltl, cm primcirtl turntl litpr~dat,·i'ul pr!..'liminar dii l'tlll,ltlu~·~~~~~"ll· 

tliltk•, llt" l!..'rllltl' dtl itrl. ~1)(1 dtl R!..'~imcnttl lntcrlltl), dtl l'fll,IC(II dl' I t.:ttltl s~·· 
nadtl n" 11~. tlc 1971J, dtl Scnadt~r ('unha l.ima. qut.: l'tln,idcra n:t,,trihut:t\l'l' 
par:~ cl!..'i1t1 d11 lmpn,tn tlc Hcnda. 11' prt~vcn!tl' c rcn't''l'' na' eundtt;,·,c, ~)ti•' 
llldiL'OI, l!..'lldll 

PARH T.R, \llh n" J.14, de ]1J79, da ( ·omi";'tn: 
- dl' C'un~otllulç1\o l' ,Ju~oli\'ll, pela ill~tlll~lttm·ionaltdadt.:. 

-III-

I 11'''11":"1, !..'111 primcirt 1 1 urnn ( :tllfl'~'lit~·:ul prdtl11 Jn,a r da l'tlll'ltltti.Wil.t lt· 
d,uk· ~ itLflllleltl;uk, ll•l' tcrtlltl' d~1 :trl. ~ 1H1 d11 Rl·~ttll~'ll\tl lnl~'l'lltll, dtl l'l'tlll'· 
!tltk 1.1.'1 dtl Sctl:tdt~n" 1.~-:'. tk I'J71J, d11 Set!.tdur I r.tllL'tl .\ltHlltll'tl, qttl'tfl,Jlill' 



St•trmhrnl1c 1979 lli,IRIO DO CONGRESSO NACIOML (Scçio li) Qua&rlll·fclra 5 .&131 

stJhre amparo ao trabalhador desempregado, garantindo-lhe o direito ao 
ítu;.;ilio-docn~.r·a c !1 aposcntndorill por inv•ilide:t, tendo 

PARECER, sob nY JJH, Je 1979, da Comissão: 
-dr Constltuh;i1o c Ju!lti('a, pela inconstitucionalidade c injuridicid<JJe. 

O SR, PRESIDENTE (Luiz Viana)- Esgot:.ld;t u mat~ria constante du 
Ordem do Dia, concedo a palavra :10 nobre Senador Roberto Saturnino, oru
t..lur inscrito, 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ. Pronuncia o scguinlc 
discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

M:lis uma vez o Governo comete o erro crasso de anunciar medida:-. 
en~rgicas c eficazes, para tomar, cm seguida, decisões tímidas, que pouco c fei
to causam, Jiria, talvez, que nenhum outro cfeito causam senão o dc eriçar c 
irritar os sctores que devc:riam ter sido atingidos por cssas medidas, 

Foi o que <tcontcceu na semana passuda com as resoluções pretensamen· 
tc destinadas a coibir os abusos do sistema bancário, reduzir as taxas de juros, 
combuter a cspcculaçào linanceira e amortecer, por esta via, o processo inna
cionário. A ffil10tunha governamental deu à luz um rato: umu ridícula rc· 
t..lução de lO% sobre as altíssimus taxas de juros praticadas ultimamente, que 
os bancos todos sabem como compensar através das exigências de reciproci· 
dade, mantendo no mesmo nível os intoleráveis custos financeiros das cmprc· 
sas produtiv;~s. Não obstante a sua inocuidade, a decisão do Governo foi prc
te.ttto para que os hunquc:iros desferissc:m seus protestos e amc:açus de efeito 
p;mllisantc sobre a açiio das autoridades que costumam dar extrema ntençiio 
:10s seus rc:clamos. 

Tenho cm miio, por exemplo, Sr. Presidente, recortes do jornal A Ga:t>ta 
Mt•rcanril, de sexta-feir;1 última, 31 de agosto, onde essas manifestações apa
recem com nitidez c com clareza. Diz, por cxcmplo, o Sr. Robc:rto Bornhau
scn, segundo <~ mat~ria publicada naquele jornal: 

Uma vigorosa, innamada defesa da economia de mercado, da 
livre empresa c da 1iberd;1de de iniciativa foi feita, ontem, cm São 
J>aulo, durante almoço promovido pela Associação dos Dirigentcs 
de Vendas do Brasil (ADVB), pelo Presidente da Federaçiio Br;1si· 
lcira das Associações de Bancos (FEBRABAN) e do Uni banco, Ro
bc:rto Konder Bornhausc:n, exatumcntc no dia se.guintc à dccisào go
vernamental de estabelecer mais um tabelamento- o das taxas de 
juros. 

Em seu discurso, Bornhausc:n não fez nenhuma rcfcrência dire
t<t ao tabelamento, mas, em entrevista à imprensa, voltou a criticar 
essa decisão das uutoridades monetárias. ''O conceito de tabcl::tmc:n
to, seja do que for.~. cm princípio, innacionário, pois a empresa ta
hc:Jadu lica pcrmanentcmcntc tentando levar o Governo a aument:lr 
seus preços", alirmou, acrc:scentando que: juros elevados são conse
\.jUência da inflação alta c niio su.1 causa. 

E por aí desenvolve o seu raciocínio, c:xpressando o sentimento. o ponto 
Uc vist<l que parcce ser comum aos emprcsários do sistema bancário nacionul. 

Em outra matéria, publicada no mesmo jornal, lê-se: 

"Até parece que as resoluções foram feitas por quem ni'io en
tende muito do setor. O comentário é de um dirc::tor de grande con
glomerado ouvido por este jornal, ontem, no Rio, e expressa o con
senso do mercado linancciro c<~rioca em relaçrio às medidas p:~ra 
contençUo dos juros bancários adotndas na reunião Uo Consclho 
Monetário Nacional de quarta-feira." 

Assim, Sr, Presidente, o que se destaca é precisamente umu vez mais, a 
inocuid:1dc, a timidez das medidas tomadas, provocando, upenas, tão
somente, a reuçào contrária dos interesses atingidos com toda as suas consc
qUêncius que eu chumo, porque a e:ttpcriência assim tem revelado, pmalisun
tcs sobre: o desenvolvimento da açUo govcrnamcntul. 

Srs, Senullores, nào pode haver grandes divergências no diagnóstico das 
muzcl:as do nosso sistemu linanceiro. Todos sabc:m que as taxas de cuptaçào 
silo muito ultas, porque o nosso merendo linunceiro é extremamente concen· 
tmdo, inteiramente dominudo por cerca de ~00 mil detentores de quase todu a 
poup:mça m1cion:d, que buscum, permanentemente, a mnis ulta t:1xu de rcmu· 
ncruçào do momento cm 11plicuções que nüo envolvum risco, Constituem o 
oli~opólio da cspl.'c,.'uluçào que o Governo nüo apenus nl10 combate, mas pro· 
tegc, tributundo suavc:mcntc os seus ganhos, concedendo isenções c estímulos 
cm muitos casos, c gurnntinJo as inslituiçõcs com o dinheiro público contra 
cvcntuuis insucessos. 

t\ essus tuxus clevudus de cuptução que enriquecem, cadu vez muis, uquc
les pou~.·os, 4ucjfl s;1o mais rico.~. c dispõem Uo t..linhciro paru aplh:ar, a cssus 

taX<IS elc:vadu:-. somam-se os custos :li tos oper:tcionais c a altulucratividaJc: do 
nos.m ~istema bancúrio, Conjugam-se aí vários fatores: a multiplicação das 
<lg.éncias, o luxo das instala~WÕcs, os incr!veis salários c mordomias dos cxccu
tivos, o excesso dc imobilizações, a sotisticaçi'io artílicial do sistema, cum a 
criação de entidades múltiplas, banco:, de investimentos, financeiras, distri
buidoras, sem nenhuma função especiul que não pudesse ser exercidu pelos 
banem comerciais, seni'io aquclu de ampliar a ne:ttibilidade e as possibiliUadcs 
de manobrus financeiras, destinadas a aumentar os lucros dos conglomera
dos. 

A l!ssc festival de custos e lucros extraordinários devcm-se ac:rcscentar 
u., ~ubsídios, que todo o País tem que pagar para consc:guir exportar munufa· 
turados e produtos agrícolas c, dess<J maneiru, endividando-se cadu vez mais, 
continuar importando os produtos necessários para satisfazc:r a dcmanda ex i· 
gente dos 51;0 que dctém 50% do poder aquisitivo nacional. 

Isso, Srs. Senadores, é o que sc passa do lado da oferta de crédito. 

Do lado da demanda, são as empresas produtivas do País extremcmcntc 
dcs·capitt~.lizJdas, dispostas J pagJr quase qualquer preço pelo oxigênio do 
crédito. Desse: lado est;1 o nosso capitalismo que, por maus hábitos da infân
cia, nunca chegou a ficar adulto c degenerou-se cm prc::stamismo, um sistema 
cm que ningui:m quer arriscar dinheiro cm negócios para ganhar dividendos a 
longo pruzo, mas todos, a comecar pc:los nossos próprios negociantcs, indús
triõ~is c fazc:ndciros, preferem aplicar, pelo me: nos grande parte de suas c:coni· 
mius, cm operações de especulação garantida, Desse lado, Srs. Scnadores, t: o 
capitulismo sem capital ni'io exigível, é o mundo das empresas a demandur 
crédito de maneira angustiunte, pagando o que os banqueiros qucrc:m, apesar 
c: por ~ausu do seu endividamento uslix.iante, 

E, como se tudo isso n.lo bastasse, por cimu de todo esse conjunto de 
caus<ts e fawres do cncarc:cimcnto do dinheiro coloca-se a genial de~cobcrta 
brasilciru, a corrcção monetária, quc realimenta pc:rma~c:ntemcnte a máquina 
infernal, estabelecendo um piso, um ulicerce sólido, acima do qual se ergue 
todo o edifício da cspeculuçi'io linanccira no Pais. 

Na corrcçào desses males perfeitumentc identilicados é que se gera o im
pusse. E que essa corrc::çào envolve reformas amplas e profundas, que o Go
verno não pode tomar sem romper com a sua base de sustc:ntaçào política. O 
rc:sultado são as medidas tímidas na direçào certa, porém extremamente timi· 
das, puliativos, e paliativos tão fracos que nem chegam a aliviur o peso dos 
problemas. Seria necessário aumentar o universo dos poupadores brasileiros, 
de 200 mil paru 5 ou lO milhões, pelo menos, com o que melhorariam as con
dições de concorrência no mercado de captação dessas poupanças, fazendo 
cuir i.IS rcspt~ctivas taxas. Isso requer medidus enérgicas de: redistribuição da 
renda n<Jcional. Paralelamente, medidas drásticas de combate à espcculaçilo fi. 
nanccir<t c imobiliária teriam tambêm que ser tomadas, assim como a dimi
naçào dessas garantias totais (lUC protegem o sistema tinanceiro-c:speculativo, 
instituindo-se o principio do iisco, que, ulinal, é da essência do capitalismo. 

Reduzindo us t:1xas de captaci'io, seria preciso reduzir tambérp os custos 
Ja intermediação bancária, tabelando-se os juros c:m tetas fixos c: ext:rcendo 
uma liscalizução rigoros;l sobre os hnncos, para c:vitar as manobras do tipo 
"reciprocidade". O alurgamento das utividades dos bancos e.~tatais, concor
rendo com a rede privada c ofereccndo crédito buruto às $!mpresus nacionais. 
constituiria também um demento importante de pressão b;~ixistJ sobre osju. 
rns em gera!, assim como a redução dos subsídios nas uplicaçõcs aos sctorcs 
de: e.xpon;1çào ~: ;~gricola, que :Hingir:tm proporções vcrdadcirumente absur
das. 

O Sr, Marcns Freire (M DB - PE) - V. Ex• permite: um uparte'! 

O SR. ROBERTO SATUR!'il!'iO tMDB- RJ)- Com prum, nobre 
Senador. 

O Sr.l\tarco~ Frelrt (MDB -I>E)- Nó! seman:.1 pussadu eu viujuva do 
Recili: par:1 Stio Paulo, CJ·unto de mim ia um c:mprc:sário. Ele ;~centuav:1que 
sc lmixasse um por cento u t:1:tta de juros, aquilo permitiria hnvcr um aumento na 
su:~ folhn de pagamento de 10%. sem oncr;u, cm nadn, o custo da produçi1o. En
tlm \'cja V. Ex• como tem ocorrido o inverso no Brusil, Deixa rum-se soltos :1 
t:Spt:CUI<!ÇàO nn;mcdra C OS juros b:1ncários C Se prOCUrOU eXatamente C:O.ffiil• 
g;u <I força de trabnlho, Este c:m um d«do que: cu queri11 fornecer u V. Ex• 
porque o colhi de um homem vivido c sofrido níl vida empresarial. Outro m
pecto cru o seguinte: começou o mês de setembro e :1s tax:ts de juros deverium 
ter baixudo 101}i,, segundo íl decisão anunci:1da t..lo Governo. Pois bem, um ou
tro c:mpre:;úrio disse-me que teve que renov;~r um titulo e que não vigorou a 
rl.'du~.r·;io dos tnis 10% e indugou o porque. Respondcrum-lhe que agoru dcpcn
Jc t..le rcgulamentaç~o do Governo. Vcju V, Ex•! Não tem nudu qut: rcgulu
mcnt;lr. A reduç~o de lO% dispcnSíl rcgulamentnçi1o. O banco, ugoru, inven-



i', ·i 

4132 QuariK·folra S DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(S.,iolll S.oembrodel979 
~~==~~----------------~~~--------------~~----------------------~~~~ 
tuu isso: aguurdanJo a rcgulamentução do Governo. (Risos.) Enqunnto isso, 
huja inn:tçào! Eram os dois fatos que eu queria trazer como adenda ao dis· 
curso dt: V, Ex• para mostrar que, na prtatica, a coisa é realmente dolorosa, é 
:.1li: hil:~riantc.: mas, na verdade, é dramática, 

O SR. ROBERTO SATURNI)IO (MDB- RJ)- V. Ex•oem r"züo. 
Serio1 hilariante se não fosse realmente trágica porque por detrás dos arrochos 
s:Jiari:.tis, por dctr;ls dos sacrifícios que têm sido impostos à classe tr:tb:tlhado· 
r:J, cst :1 justamente o enriquecimento do seta r bancário. Estão os absurdos c 
os :.1lm~os que têm sido cometidos na intcrmediaçilo financeira. E o dcpoi· 
mento dll empn:si1rio que V. E:\• citou, acho que representa mais de 80% ou 
lJor;n do empresariado brasileiro, 

ToJos eles, do~ quais tenho procurado tirar exntamentc essa afirmação, 
repetem-na sem v:tcilaçi'io: "Se houvesse a reduçtio dos custos financeiros, é 
daro que haveri:t possibilidade de dar aumentos c aumentos consideráveis na 
fulh:1 de pagamento'', 

Atwr:l, ;~s medid:~s :uJotnd:u: em primeiro lugar. 10% é:: uma medida ti10 
tímida que chega o1 ser rid(culo, porque os bancos simplesmente vão descon
t:lr na clwm01da reciprocidade, vão exigir que os empresMios, que vão levar o 
cré:llito, deixem um saldo médio maior para compensar: o custo lin:tncciro 
dos empresC1rios vai continuar o mesmo. 

O Sr. Marcos Freire (M DB - PE)- Arranj"m um jeito. 

O SR. RORERTO SATURNINO (~DB- RJ)- Arr"nj"m um jeilo, 
ma!\ é e~·identc. 

Em segundo lugar, o método foi realmente o mais complexo, porque, ao 
invés Je limitar a tax:.t de juros em "X"%, o Governo determinou um redutor 
de 1or:;. sohrc.: a~· médias ohservada~ nos mes(.."S antcriort:s. Então, 1.: prc.:cisn 
realmente lwvcr um tempo para se calcular essas médias e baixar-se a t:ll rc
gu!:.unc.:nta~àn a 4ue V, Ex• está se referindo. E realmente qut:rcr brincar com 
a populaç~o. brincar com o empresariado brasileiro c zombar dos trabalh:1· 
dores. 

O Sr. Lázaro Darboza (MDB- GO)- Eminente Senador Roberto S:l· 
turnin<J, cs.\;:1 mt:didu., enti'io, foi anuncir1da para nada, porque ni'io tem nc· 
nhum efeito pr[ltico. 

O SR. ROBERTO SATUR)IINO (MDB- RJ)- Foi "nunciad" P"'" 
suscitar esse tipo de reaçi'io dos banqueiros e paralisar qualquer avance no 
sentido de, realmente, se reduzirem os custos financeiros e os custos b:tn· 
dr i os. 

O Sr. Lúzuro Darboza (M DB- GO)- E aumentar a indu muis o de~es· 
rero do povo c do empresário. 

O SR. ROBERTO SATURNJNO (MDB- RJ)- Claro! E eonoinuar 
~üm todu a mâquina da especulação financeira. 

O Sr. Humberro Lucena (M DB- PB)- Lamento que, no momento cm 
que V, Ex• fat um pronunciamento tão importante sobre: matéria cconõmico· 
finan~.:cir:t, a Bancada da ARENA esteja ausente, o que evita um debute, ao 
vivo, sohre vúrios aspectos da problemática nacional. Mas, no que tange :1o 
último tópico do discurso de V. Ex•, anotei que V. Ext se referiu a que o Go· 
verno dcvcri:t diminuir o subsidio uo crédito agropecuârio, Creio que, ao 
fmC·Io, V. Ex• quis mencionar os grandes financiamentos, quer dizer, aqueles 
re~.:ursos que stio fornecidos, atravt:s do sistema buncário aliciai e du rede pri· 
v:tdo1. aos gmndcs proprietários. V, Ex• cscepcional, nuturalmentc, médios e pe· 
qucnos proprietários. Mas V, Ex• faz muito bem, neste particular, porque, a 
meu ver, como observador dll situaci'io econõmica do Pais, sinto - e disse 
isso aqui, no dchatecom o C.tt-Ministro Múrio Henrique Simonscn,- que um 
dos l'ocus que realirncntam, permanentemente, a innação no Brasil é o desvio 
dos recurms destinados uo crédito à ugropecuárin, pelos grandes propric· 
túrios p:1ra, just:1mente, aplicú·la em investimentos de: natureza espccula1iva, 
inclusive no mercado !inan~.:ciro, no opefl markrr, etc. Isso ni'io só no que tun· 
ge ao crédito ugropccuúrio, mils também aos incentivos fiscais. Entiio, serio1 
Jc bom alvitre que V. Ex•, dentro da~istcmâtica do seu di.~curso, também c:d· 
gissc, da parte das autoridades responsáveis pelo controle de noss:t economia, 
uma mais rigorosu fisculizuçt10 da aplicuçi'io desses recursos que em Ultim:1 
an:Hise, provém do suor c d:1s lúgrimus do povo br:tsilciro. 

o SR. ROIIERTO SATURNINO (MDH -lU)- V. Ex• lcm toda u ra· 
1~0 no seu hpartc. 

Realmente o crédito agrfcolu subsidiado nilo tem sido :t~o:cs~ivcluo pe
queno c ao médio fatcndeiro hrasileiro. Os grundt:s produtores c princiral
nu:nte aqllclcs 'lUC dirigem as suns produçôes pura as cxporwçlles, esses têm 
~ido n~ bcnclkiados: t:, cm grunde parte, rc~.:ebcm esst: dinht:iro par:1 n:injctl'1· 

lo no gigante especulativo nacional. Essa é u destinuçüo linul no fundo, desse 
dinheiro que lhes é dado, quase de graç:t, por esses mecanismos e subsídios. 
Port~m muior ainda que o subsidio ao setor agrlcolu é o que estf1 sendo dado à 
exportação do produto manufuturudo, um finunciumento cm que u taxa de 
juro é de H% uo ano, sem corrcçi'io monetária! Reulmente é :1lgo como meio 
por cento no mês, sem correçi'io monetária. E: um dinheiro grutuito, é um di· 
nhciro que é uma verdadeira benesse; e tudo pura quê? Porque o Pais, cada 
vez mais, tem que exportar para fazer face ao problema do pagamento da 
divida que cresce desordenadamente e ao pagamento das importações de pe· 
trl'lleo e de toda essa demanda de supérfluos, que é alimentudo com o modelo 
conccntrncionista brasileiro. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- E" bola de neve! 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Exatomente. Qu"nlo 
ii obscrv:tcào que V, Ex• faz a respeito da ausência da Buncuda du A RENA. 
isso não é umu exccçi'io, tem se transformado numa verdadeira rcgru; quer di· 
zer, os nossos nobres colegas do Partido Governista parecem estar reulrnentc 
aturefados, hoje, nesses últimos dias, nesses últimos tempos, com o problema 
do grande dilema entre o "Arenüo" e o "Areneco", e perdem ns t:trdes e as 
noites cm clucubrações dessa natureza, enquanto os problemas nacionais cs· 
tão :IÍ, :~gwvando-se aos olhos de todos, 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Permite V. Ex• um aparte? 

O Sr. Marcos Freire (MDB- llE)- E, também, uma mobilizaçiio dcs· 
s:1 nas vé.~peras da escolha dos dignitários que iam receber as "c:tpitanias he· 
rcJitúrius", no ano passado, quando estavam póira serem designados govcr· 
rHidores, er:1 um vexame, Porque, nos dias em que iam anunciar os aquinhoa· 
dos, dcsaparcciu toda a ARENA daqui e às 19 horas, vinhu a Telcvisi'io a 
anun~.:im 'lut: o Governador de tallug;u era fulano. Ai, eru aquela enccnw;üo 
toda. Sinceramente, ni'io sei o que cstfl havendo, se tem alguma bionicidade, 
ai nesse programa governamental, novamente, ni'io sei: mas está :li, esse deser· 
to ... 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Lcml>r:t muilo bem 
V. Ex• 

Ouço o apurte do nobre Senador Lázaro Barboz:1. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Eminente Sen"dor Roberto Sa· 
turnino, V, Ex•. já, em seguida ao apurte do nobre Senador Humberto Luce
n;~, pôde: trocar, ussim, cm miúdos, digamos, para usar uma linguugcm mais 
simples, o pensamento hA pouco enunciado, de condenução dos subsídios 
oferecidos :tos créditos agrícolas, Efctivamente, o que tem havido, é desvio de 
rc~.:ursos que não si'io corretumcnte alocados no setor. Deveriam ser aloc;~dos, 
mas eles são desviados. V. Ex• sabe que h{l 6 milhões de pequenos proprie· 
tArios rurais, neste Pais, que nunca tiveram acesso ao crédito oficial- 6 mi· 
lhOcs de pequenos proprietários os quais stio responsAvcis por cerca de 63% 
do total da produçi'io. 

O SR. ROBERTO. SATURNINO (MDB- RJ)- Ex"wmcnle! 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- E nunca tivewm nces~o ao cr~· 
dito oliciul. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- E, princip"lmcnoe, 
destu produçtio dos produtos básicos, de consumo do povo brasileiro. 

O Sr. Lázaro Barboza (M DB- GO)- E'"lo! Mas. V. Ex• sabe a razüo 
fund:~mentul? Por que a carne, por exemplo, já é cotnda, hoje, com um uu· 
mentu de 300% cm reluçtio uo que custava a um ano, um uno c meio utrás'! 
Pura c simplesmente porque o Governo só muntcve crédito pura a pecullria, 
crédito destinudo uos chamados grandes programas. Niio existe grupo finun· 
~,;eira neste P;~is, que ntio tenha empresa agropecuúriu c os recursos que deve· 
rium ser illocudos ao setor, distribuídos uos pequenos proprietários, stio con· 
sumidos pelos próprios grupos econômicos, donos de bancos e de empresas 
linanccir:Js lJUC têm, também, as suas ugropecuúrius. (Muito bem!) Ent~o.· 
l.·om isto, litltou, c tem foiltudo, rc.-cursos pura financiumentos ti pecUiiriu de 
cri;t e de cone, para o pequeno c médio produtor. E ele niío tcnt.lo recurso se· 
quer pu rol manter ou reter na propriedudc us matrizes cus crius, por falta de 
dinhdro, ele passou ulcvar as rnulrizcs puru o mutudouro. Tive u oportunida· 
t.lc Uc t.lcnunciar, muis de urnu vez, o dcsc:tlubro que estava ocorrendo na 
agropccuúria. 

O SR. RORERTO SATURNINO (MDI!- lU)- E ui estio a con.~e· 
qlll:ncia disso. 

O Sr. I.útarn Uarbozu (M DB- GO)- E a1 cstú u rcsultuUo, c n:1 épo~.:a 
l'll jú di1.ia que o resultado seria esse. 
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O SR. ROBERTO SATURNINO (M DB- RJ)- Lembro.me bem. 

O Sr. Lázaro Darboza (M DB- GO)- Hoje :t c:1rnc ji1 csl[t cotada a 
mil c duzcnto~ cruLciros a :1rroba. E porque o pequeno produtor j~ nflo tem 
mais gado na sua propriedade. De forma que, o crédito subsidiado n:t agricul· 
tura, na agrupccuitriu, é de suma importância, desde que seja empregado cor· 
rctamcntc para os fins a que deve ser destinado. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Estou inteiramente 
de acordo com V. Ex•, cujo aparte, realmente, coloca uma luz que ao meu ver 
esclarece todo o problemu. E exatumente como V, Ex• disse. é o que se pussa 
no sctor. 

O Sr. Marcos Freire (M DB - PE)- Permite V. Ex• um aparte'! 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Pois não, Senador 
Marcos Freire. 

O Sr. Marcos Freire (M DB- PE)- Nós chegamos a um ponto, cm 
nosso Puís, com a cxtensão territorial que possui, de estarmos importando gé
neros de primeira necessidade, os quais poderíamos produzir: o feijão, o mi· 
lho ... 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- E em que quantida· 
Jc! 

O Sr. Marcos Freire (M DB- PE)- Agora o Senador Lázaro Barbozu 
Jisse que havia um desvio porque os pequenos c médios lavradores não eram 
bcncfici<:~dos. Eu não sei nem se, a esta altura, isso é desvio. Porque isso j[t se 
tornou um mal tão crônico, que acho que fa1. parte da filosofia dos progra
mas governamentais. Podemos d01r nome aos bois. Está aí o PROTERRA, 
que vinha inclusive para ser um prograrr.a de redistribuição de terras. Não re· 
distribuiu terr01 alguma, nem bencliciou os pequenos e nem os médios agricul· 
tores, nem resolveu o problema do abastecimento do país. Aconteceu cxata· 
mente o que foi descrito aqui: a água do rio correu pura o mar. O dinheiro foi 
pura quem j[t tinha dinheiro, foi beneficiar os grandes proprietários neste 
Pais. A mesma coisa nós podíamos dizer, cm relação ao POLONORDESTE: 
qu01ndo sai aqueles programas, é 01quilo que a gente sabe, é aquela beleza, está 
resolvido o problema do Brasil. E no entanto já se diz: a teoria na prática é 
outra, porque toda vez quem embolsa os beneficias é o mesmo grupo privile
giado que vai se banqueteando graças a uma política financeira c econômica 
lesiva aos interesses nacionais c do povo cm geral. Portar.to, é importante que 
V. Ex• fale. Pouco importa que as cadeiras estejam vazias na Bancada da 
ARENA; pouco importa. Ficarú registrado nos Anais a luta que a Oposição 
brasileim e V. Ex• como um dos grandes integrantes da Bancada Oposicionis
ta desta Casa, a luta que vem sendo mantida por nós; a Históri01 fará justiça. 
A coisa está como está, não será por culpa nossa! Primeiro, nós não temos 
poder de decisão; segundo nós fazemos parte de um poder que deixou de ser 
poder: nem decide nuda nem sequer tem influência nos destinos do Pais. Mas 
estamos aqui, para usar pelo menos esta tribuna, representando c expressan. 
do os anseios e as angústias colctivas. Parabéns a V. Ex• • 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Parubéns u V. Ex• 
pelo seu aparte, que realmente acrescenta e diz as coisas com muito detalhe, 
com muita franqueza e com muita verdade. E exatamente isso que se passa c 
nosso dever estã sendo cumprido. O que nós temos que fazer, u única arma de 
que Jispomos é esta, a nossa palavra, i: esta tribuna. ~ o que procummos fa. 
Ler alertando :1 opinião pública- e qucm sabe'!- pelo menos alguns ouvi. 
dos situados do lado de lã, do lado das hostes do Governo. 

Sr. Presidente, o rebtlixamento progressivo, ano a ano, da corrcção mo
netária, atê seu dcsttp:uccimento completo ou quusc completo, i: out ru deci
são que não pode mais ser protelada, apesar dos enormes intcres~es que s~· 
montaram sobre esse mecanismo pernicioso reulimentador da innução. 

Fin~tlmentc, a orienl:lção de um volume considc:râvel de recursos p:tra o 
mercado rrimário de: ações, fornecendo Us empresas nacionuis reforços de ca. 
pilai não c:dgívcl, livrando-as do cerco linanceiro em que se encontram, da 
aslixin do endividamento crescente c inclutúvcl é providência que se impõe, 
com tanta importfanciu quunto Us demais u que me referi acima. 

Ennm, Sr. Presidente c Srs. Senadores, não é diffcil encontrmc:m-se :ts 
soluçdes; Jifír.:il p11ro1 o Governo í: aplicá-las sem de!iugrndur profundn e deli· 
nitivamcnte us setores e interesses que lhe dão 11 sustentucào politica, sem rc
f.'onbeccr publicamente c historicumentc que n Opmiçào tem tido razi'1o n:1s 
criticas, que h:i vürios anos vem t;tzendo uo modelo económico c soei ui vif:Cil· 
te. 

Ai ~c localila c se dclinc o irnpas~c, C possível, é pcrl'citamentc pnssivcl 
rc~nlver os ~ravcs problemas nacintwis de hoje, mn.~ i: preciso mudar alg.o c 
algo rnuitu profundamente. 

E o Govc:rno qw: tem <t forç<t, n1io se di!ipÕe ii f<tZ~·Io, não quer ou não 
pode faté-lo c tcntit, por todos os meios, conter o processo de abertura políti· 
ca crn limites tuis, que a Oposição nilo possa chegur ao Poder para pôr cm 
c:<~.ccuç;io essas reformas que vem preconizando. 

Hú, entretanto, alguns dados da realidade que nos estimulam u prosse
guir na linh:1 de combate que temos adotado. Um desses elementos t: o 01poio 
polular, a adesão de correntes, cada vez mais fortes, da opinião pública, que 
us nossas teses vão encontrando, Outra t: a curvaturu da própria posição go
vernumental, tão rígida <:~té pouco tempo. 

O Governo não reconhece: as razões da Oposiçi!o, não admite a rotativj. 
da de no pode: r; não quer dar ao povo a decisão sobre as alternativas de políti· 
ca econômica, através de eleições livres c diretas, com informação gratuitu 
pelo nidio e pela televisão. 

O Governo projeta a extinção dos partidos, o adiamento das eleições, o 
voto distrital, pensa cm todas as manobras possíveis para a su01 perpetuação 
no poder, mas, ao mesmo tempo, começa a admitir que a Oposição está cert01 
nas suas formulações e ensaia timidamente, infantilmente, alguns passos nu 
dircç1io das nossas soluções. 

Temos insistido muito no tabelamento de juros, dentro de um grande 
conjunto de medidas destinada.'i a reduzir os custos financeiros que constituem a 
principal mola propulsora da innação. O Governo, que t~ti: ontem neg:tva 
frontalmente essa nossa posição, hoje adota, isolada, uma tentativa de inter
venção no nível dos juros. Tenwtiva tímida, como cu disse, ridícula de tilo 
tímida, inócua porque isolada do resto do conjunto das medidas referidas, 
mas, o fato ~ que nilo deixa de ser uma posição de curvatura ante a evidéncia 
dos argumentos da Oposição c dos elementos da realidade. 

Assim também no tocante à política salarial. Quantas vezes aqui desta 
tribuna defendemos o reajustamento mais freqUente dos salários? Eu, pessoal
mente, cheguei a fazer cálculos estimativos de quanto os traba!hadores per. 
diam concretamente, realmente, em termos de poder aquisitivo, pelo fato de 
terem seus rendimentos reajustados f!.pcnas uma vez por ano, enquanto os 
preços se elevavam diariamente e a corrcção monetária de tré:s cm três meses. 

A resposta governamental era o silénr.io insensível ou a negativa fria. 
Só aqui no Senado o MDB apresentou tré:s projetas nesse sentido: o do 

Sc:nudor Dirceu Cmdoso, o do Senador Marcos Freire e do Senador Mauro 
Bcnevides. Fui relator de dois deles na Comissão de Economia, c tive a opor
tunidade de sentir c observar o comportamento contrário dos representantes 
governistas. Pois bem: agora, vem o Governo c propõe o reajustamento se
mestral. 

Não vamos condenar nem rejeitar essa propostn, porque ela tem um sen· 
tido positivo, que vai contra a posição aliciai de atê bem pouco tempo. Con· 
traria, inclusive, a recente alirmação do próprio Presidente Figucirc:do, que 
colocav:1 nos salários a causa principal da innaçilo. Mas, se não podemos 
reJeitú-la, temos que dizer que como não foram atacadas as Verdadeiras 
forças innacionârias, o que provavelmente vai acontecer i: que cm prazo mui. 
to brCve, com a intensificação do processo innacionãrio, os sulãrios vlio so
frer, cm seis meses, o mesmo desgaste que vinham sofrendo cm um uno. E se a 
intcnçi:io era arrefecer as reivindicações trabalhistas, o tiro vai sair pela cula
tra, o projeto vai se revelar contraproducente. 

E mais: o que dizer du exclusão dos funcionários desse novo dispositivo? 
Como explicnr esstl discriminação contra esse grupo assalariado que tem sido 
atingido tão duramente pelo rebaixamento sistemático de suas rendas? Por 
que escolher os professores, os contínuos, as secretárias, os médicos, os cnfcr. 
mc:iros, os motoristas, os delegados de policia, os técnicos governamentais de 
todm os níveis c condenú·los a ptlgar um prcç~ muior? 

Serão eles os marajás da República? Nào entendo, Srs. Senadores, nem 
eu, nem ninguém, mas assim decidiu o Governo, a nós cabe protest:tr, mani· 
fcswr nosso repúdio a essa exclusão, mas não podemos sequer emcndur o 
projeto oficial, as limitações impostas aos poderes do Congresso, a que o Sr. 
Senador Marcos Freire tão bem cm aparte se referiu vão uo nbsurdo de impe· 
di r que esse tipo de correçiio sobre as propostas do Executivo seja :1prcscnta
do. 

O Sr. Mauro Bcnevldcs (MDB- CE)- Permite\', Ex• um apurtc'! 

O SR. ROIIERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Ouço o nobre Sena
dor Muuro Bcncvidcs. 

O Sr. Mauro Dencvldcs (M DB- CE)- E essu discrimimu;i'1o incidc:nte 
sobre o funcionalismo público jú se rcgistru inexplicavelmente cm relação uo 
1.1Y·salúrio, l!UC hú lO unos vem sendo concedido, c com muiw ntzllo, do~ tril· 
halhadores Jc um modn geral e se: Jeixu exutnmentc cssnluboriosa clm~c tio 
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funr.:ion;ilisnw i1 margem Uessa vantagem que ele)! polleriam vir aufcrinlll) hú 
mais tcmpn. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Muito bem lembra· 
do, nohrc Senador Mauro Bt:ncvides, Agora, ainllu se soma m.ais essa: ostra· 
h:dlwllores rcgillos pela CL T vão ter reajustamento semestrais, Como us cau· 
sas verdudciras du inflação nUa são atucadas, o processo inflacionúrio v:~ i se 
;tccnllwr, vai se :1gruvar c os funcionários continuarão, o1pen:1s de uno cm 
;tno, tendo aqueles magérrimos rc:ajustamentos, que ficam sistenwticumentc 
muito aquém da dcsvalorizução du moeda. 

O Sr. Marcos Freire (M DB - PE) Per.mite V. Ext um aparte'! 

O SR ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Ouço o nobre Sena· 
Uor Marcos Freire. 

O Sr. Marcos Freire {MDB- PE)- Mas, na verdade, nobre Senador 
Roberto Saturnino, o Governo não vai explicar nada, porque o Governo cos· 
tunw tom:~r css:1s medid:~s do nlto pum cima, ni'io é de hoje que t:lc adota 
!.:omportamcntos discriminatórios de dois pesos, duas medidas. Ele obrig:1 os 
outros a fazerem :~lgo a que de nilo se obriga. Ê aqut:le velho axioma de: 
"Faça o que eu digo, mas nilo faça o que cu faço." Ele obriga u empresa pri· 
v ada a pagar salário mínimo c o próprio poder público não está obrigado a pa· 
gar sulúrios mínimos; ele obriga, vamos dizer, os seus devedores a pagarem 
correcào monetúria sobre os débitos da fazenda pública e de não pag:1 corp 
rcciio monctúria sobre os Uébitos que tem para com os particulares. Portanto, 
é esta :1 orientaçilo que e.~tumos vendo: os governados estão à mc:rcê dos go· 
vcrn~ntcs. Em vez de os governantes refletirem os interesses d.a coletividadc, 
eles in.põcm à coletividadc os interesses da administração pública. i! incrível 
isso, mas é u verdade. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- E nesses interesses 
d:1 :1dministraçào pública estão embutidos os interesses daquda minoria de 
privilegiados que, alin:1l de contas, cerca o Palácio do Planalto c dá as ordens 
funllamcntais. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Permite mais uma vez, 
nohrc Scn:1dor'! 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Pois não. 

O Sr. Mauro Benevides (MDB- CE)- Essa injustilicávcl discrimi
nação pode ser constatada também no envio do Estatuto dos Funcionários 
Públicos Civis. A classe vem reivindicando um novo estatuto há vários anos. 
O ex-Diretor Geral do DASP, Coronel Darcy Siqueira, chegou a anunciar a 
elaboração desse importante documento, inclusive, a data anunciada da seu 
envio ao Congresso Nacional. Pois bem: jâ decorreu, já nuiu um apreciável 
lapso de tempo e nem sequer o estatuto chegou ao Congresso Nacional, por· 
que esse estatuto não pode chegar aqui para o nosso exame sem que estejam 
insc:rtas essas reivindicações básicas~ o J3V·salário e a revisão semestral para o 
fu~cionalismo público. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Não sei nem se é bom, Senador, 
csse novo estatuto do funcionalismo público. Eles já estão falando que vão 
dar o 13~'-salário e vão acabar com o direito à licença-prêmio. Quer dizer, um 
direito arraigado, tradicional do direito administrativo brasileiro.!! essa a si· 
tuaçi'io cm que estamos. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (M DB - RJ) - Efctivamente, o 
nobre colega tem inteira razão. Nós hoje temos até receio do que possa vir 
numu mensagem oriunda do Executivo e que tenha por escopo reguhtmentar, 
enfim, 01 situação dos funcionários. 

O Sr. Marcos Freire (M DB- PE)- Não hú segurança alguma, porque 
este Governo não tem sensibilidade; porque este Governo não veio do povo, 
A verdade é esta. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Tem dado sucessivus 
dcmonstruções, ao contrário, da maior insensibilidade em relação a esses in
teresses c :1 essus justíssimas reivindicações, 

Sr. Prcsillentc, continuando o meu discurso, diziu eu: Mus H mudunçu du 
polfticu saluri:il do Governo vui muis adiante c pretende produzir umu rellis
t ribuição dus rcndHs dos :1ssuluriudos em favor dos muis pobres. Nós tumbém 
temos prcgullo esse fechamento do leque sulurial brasileiro, que consugrou di· 
fcrcncas gig:mtescus, inuceitítveis. Com uma purticuluridude, porém umu di
fcrcm;a csscnciul, Sr, Presidente: é que nós temos sustentado- c continua
mos ufirnwndo- que u injustiçu muito maior estít nos rendimentos prove
nientes do cupitul, que nào chegam u ser atingidos sequer pelo imposto de 

rcnlla progressivo. E nc~scs, o projeto Uo Governo não põe o deU o. Esse.~ ga· 
nho,'l continuam livres, intocados, ílumentundo, cudu vcl. mais, os contrastes 
.'iuciuis deste fluis tiio nmrcado pela injustiça, 

E vcrd:tdc que defcnllemos aumentos m:1iorcs pum o salúrio mínimo. 
Aduunos que esse mínimo, pura rcspcitm a sua dcliniçi'io legal - que jú é es
treita- teri:~ que se situar hoje ucima de Cr$ 6.000,00 mensuis c, parn chegur 
ao nível equivalente a csse.~ Cr$ 6.000,00 de hoje, num praw r:tW[Ivcl, Uc 4 
:mos, por exemplo, paru que u sobrecarga não pcsussc exccssiv:tmentc sohrc 
as cmprcs:ts, seria ncccsst1rio que os reajustes do sal6rio mínimo fossem acres
cidos de um adicion:tl mfnimo de 25% ncima do índice do custo de vida, cal
culado honestamente- enfutizcmos, Srs. Senadores, índice do custo de vid01 
calculado honestamente. St:rá isto possível nc.-.tc Pais, com os antecedentes de 
pessoas que hoje estão no comando da politica cconômica brasileira'! Est:1 C:. 

unw indaguçào que colocumos com muita apreensão. 
O projeto olicio1l timidamente, sempre timidamente, oferece adicionais 

de apenas 10%. Já na faixa dos salários médios, entre 5 c 15 mínimos, não se 
pode :tccitar que os rendimentos dos trabalhadores fiquem dclinitiv:tmcntc: 
presos pelo rc<~just:lmcnto acrescido dos ganhos de produtividade. Isso equi
vale a congelar uma rel:1çi1o lucro-s:~lúrio que é extremamente favorúvcl ao 
lucro, c conUcn:tr, para sempre, o trab:dhador brasileiro à situuçào de inferio
ridade cm que se cncontru hoje perante as rendas do capital. 

Seria razoável, Srs. Senadores, sim, seria razoável que se pedisse a esses 
assalariados da faix:t média que durante um certo prazo, durante ;llguns pou
cos anos, eles próprios concordassem em manter as suas reivindicações den
tro de certos limites, nunca, porêm, impondo uma fórmula, mas deixando 
que dentro das negociações livres, com absoluta liberdade de organizaçi1o, os 
próprios trabalhadores, convocados a dar uma pequena quota de sacrifício, 
assentissem em limitar su:ts reivindicações durante um ct:rto pmzo; nunca de· 
tinitivamenle, para sempre. E não é demais ressalt:tr- de nada vale uma poli· 
ticu salurial imposta, ditada de cima para baixo, aind:t que mais benevolente 
para com os trabalhadores; o que importa para que os trabalhadorc ..• ,nlilm· 
se p:~rticipantc:s d:t sociedade brasileira, participuntes com posiçilo de digni· 
Jade, o que importa é que possam eles se organiz:1r livremente, sem a tutcl01 
nem a possibilid:~dc de intervenção do Estado em seus sindicatos; o que im
port:t é que livrt:mente possam coloc:tr suas reivindicações e negociáph1s com 
os empresários, tendo,como instrumento de barganha o direito de greve sem 
:1s limitações qut: hoje praticamente o invalidam. Isso é o que importa. Se isso 
que é importante for conseguido, aí sim, podc-sc pedir aos trabalhadores :11-
guma quota de sacrifício para que se resolvam os problemas nacionais maio
res c mais urgentes, Estou certo de que, como brasileiro que sUO, nU o se nega· 
rão a colaborar e a manter, durante um período determinado, suas reivindi
cações dentro de certos limites. Como decisão deles, não como imposição de 
fórmulas governamentais. 

Mas, Srs. Senadores, volto ao que disse há pouco: o reajuste semestral de 
nada adiantará se a inflação não for contida, se nilo se impedir que ela conti· 
nuc desgastando cada vez mais rapidamente esses n:ajustes. 

As medidas de reduçilÔ das taxas de juros foram ridículas; os bancos vão 
simplesmente descontar os efeitos do pequeno redutor nas exigências de reci
procidade. O open market continuará firme, comandando o processo de espe
culação c levando a dfvida interna a números inucreditáveis, como se fosse 
um meio de captar recursos para o Governo, a juros ui tos, u lim de serem rc· 
passados às empresas a juros babtos, e não um instrumento de equilibrio mo
netário e de corrc:çii.o das flutuações no mercado de dinheiro, Os bancos de in
vestimento continuarão sem fazer nenhuma operação de investimento, c sen· 
do meras agéncias de agiotagem com o dinheiro que conseguem emitindo cer· 
tiflcados de depósitos bancários, freqUentemente sem nenhum lastro ou sim· 
plcsmcnte rep:tssundo recursos de origem governumenuil. As financeiras con
tinuarão emprestando a juros superiores a 100% ao ano, e a correçiio monc
tilria continuurá realimentando toda essa máquinu de tirar dinheiro do povu 
p:1m encher os cofres dos poucos endinheirados do Pais. 

Um dos meios de inverter esse ciclo pernicioso, além de ntucar de frente a 
especulação linanceira, seria u realização de uma rcformn tributáriu, através 
du qual a receitu do imposto de renda, pessou tlsicu, poderia ser muis do que 
dobrnllu, desde que os ganhos de cu pi tal fossem tributudos progrcssivumcntc, 
Somando-se a esse udicionul os resultados do imposto sobre hernncus c de 
um territoriHI rurul mais justo, 11 Nação teria recursos pura investir muito 
mais fortemente em cducuçào, cm suúde, em obras de cunho social: pnllcria 
pugur muito melhor os seus funcionflrios, e uindu repassar ur11a pan:clu hcm 
maior :10 orçamento dos munidpios, dobrando ou triplicando .~lw~ inlimas 
receitas utuuis, c possihilitundo u solução de problcmus fundamentai)! raruus 
condiçôc.~ de vida dus populuçiics rohrcs Ucs)IUS nos.~m cidadt~s. 
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Tudo isso, Sr. Senadores, sem conscqüêncius de natureza influcionária! 

O Sr, Marco!i Freire (M 08 - PE) - Permite V. Ex• um aparte'! 

O SR. ROBERTO SATURNJNO (MDB- RJ)- Ouço o uparle do 
nobre Senudor Murcos Freire. 

O Sr. Marco!i Freire(MDB- PE)- V, Ex• toca cm um dos pontos muis 
importuntcs de uma reformulação de política governamental, que í; a reformil 
tributitria. E, como V. Ex• paramctrou, veríamos que não seria a Nuçào asa· 
crilicada por uma reforma tributária deste tipo; seria :llingida uma fatia mini· 
mu du sociedade brusileira. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Precisamente. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- O lucro é que seria realmente do 
todo nacionul, e utingiriu exatamentc aquela parcela que hoje é a privilcgiada. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- E que tem sido beneficia· 
da por cstc modelo nos últimos 15 anos, 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Exatamente. Inclusive é um sctor 
que, após :1 rcforma tributária de 1965, foi aliviado d:t sua c:trga, haja vista, 
por cxcmplo, o imposto de herança que V. Ex• se referiu ou, poderíamos 
lembrar, a libcralidade que existe em relação, vamos dizer, Us açõcs ao porta· 
Uor. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - RJ) - Exatamente. E 
tod:t a sorte de incentivos que são dados para aqueles que jtt tem dinhciro c 
tt!m possibilidades de fazer essas aplicações. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Então, esses é que poderium ser 
convocados para purticipar de uma melhoria da riqucza nacional c que seria 
representada, não apenas por um afluxo maior de dinheiro uos cofres públi· 
cos, m~s. sobretudo, na sua aplicação sociul, de saúde, de educação, de hubi
tução, de política de emprego, da reformulação agrária, de tal forma que, ai 
sim, se estariu indo às raizes dos grundes males nacionuis. Mas, para isso t: 
preciso o quê? Umu nova lilosolia de Governo. Para isso i: preciso o quê'! A 
r .. :atividade de poder, porque este aí está comprometido com os grandes inte· 
resscs económicos que não pcrmilirào soluções desse tipo. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Veja V. Ex• que o 
problcmu tem solução. A questão toda cstú em encontrar caminhos que pas· 
sam, necessariamente, pela abertura até as suas últimas conseqüências, pela 
rotatividade do poder, pela democracia plena, pelas eleições livres, pelo uso 
Un rádio e da televisão, Enfim, por tudo isso que nós temos recl~mado tão in
tcnsumcntc em todos esscs tempos. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- O MDB tem apontado isso. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Tem aponwdo in· 
c:tnsavelmcnte. 

Mas, Sr. Senadores, dizia eu, dessa forma, se combuteria a inflação scm 
mrochm s:tlário, o que i: inteiramente possível. Assim, dessa forma, se mu· 
dmi:t o ;ttual modelo económico que só favorece a essas 200 fumílius hmsi
leirus, em dctrimento dos 25 milhões de outras famílias que pag01m o luxo des· 
ses poucos privilegiados. Assim é também quc se resolveria, a longo prazo, o 
gmvc prohlcm<t do nosso balanço de pagamentos, da nossn dívida extern;t, da 
nn:s:~ crescente dependência em rclnção ao exterior, 

E, dcssu rn:~ndr:t, combatt:ndo, elicazmcnte a espccul;tção rcsultantc d:~ 
reforma tributilri<t, reconhcccndo os direitos dos trabalhadores. desenvolven
do uma cfctivu políticu de emprego cupaz de absorver os 25% dn nossu força 
Je tmbalho atuulmentc sub-empregada, encarando o problema du terra com 
realismo c corn sentido de justiçu social, redistribuindo n riqueza n:tcion:ll c 
rct,rientando a nossa esttrutura produtiva par:t a produção de bens de consu· 
mo popular. 

Sei, Sr. Presidente, que estou sendo repetitivo, mus não hú como deixar 
de se!· lo cnqunnto rcrdurur a situm;lto utual. Por vezes, sentimos nós, da Opo· 
siçi1o, o ;1hatimcnto, o desünimo, resultado da impressão de inutilidnde da 
110ssu luw frente i1 força de que dispõem os donos do podcr. Mns o fato C que 
nossu f;du, lJLIC é nossu únicu arma, :.acaha ;ab;alando us posições rígidas do 
(Inverno. 

As cnnccssôcs começam u apurecer, tímidas, inócuas, ridículus, mas de· 
monstrando que a mzito,ajustiça c as ;aspiruçõcs da muioriu acubari'io por se 
impor. E isso nus estimula, Srs. Senudores, a continuar lut:mdo, u continuar 
falando, a continuar rcpctinllo. (rvluito bem! Pahnus, O ormJor é cumprimcn· 
tadn.) 

O SR.I'RESJDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra uo 
Scnudor Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Pronuncia o seguinte di 
so. Sem revisão do orudor.) - Sr. Presidente c Srs. Scnadorc~: 

Tcmos dado conta este uno, no Scnudo, de instituições que, no meu 
do, tém d:tdo renome itquela p:trtc do território brasileiro e como conseq 
cia se têm projetado no amplo tcrritório nncional. 

Tenho dado notu, Sr. Presidente, de instituições e obras ali realizadas 
hoje, ocupo a atenção da Casa para falar de uma instituição que: corncnnor 
no dia 3 de sctcmbro último o seu décimo aniversário, instituição que 
tui, no seu gt!ncro, uma honru c uma glória para o meu Est:Jdo, Nilo 
instituiçiio financeira, nào é uma instituição politica, não é uma i 
comercial ou industrial, é uma editora, que responde pela de~oornin1açiio 
Drasflla Editora Ltda. Uma editora dirigidu por um moço idealista que 
quando Dcpulitdo Estadual, conhecia como agente de atividade livreira 
Vitóriu. Mas dc tu I maneira se radicou, sentiu scus ideais de vocação 
lJUe lá constituiu essa editora, num Estado pequeno, e de onde se 
paru todo o Brasil e até pura fora do Brusil. 

Devo dizer, Sr. Presidente:, que suus obrus, alí::m do Brasil, já i 
Portugal c, na Africu, dois países que têm ligaçõcs conosco, através da 
dadc de Linguu, que são Angola c Moçambique. 

Sr. Presidente, é uma editora que, cm lO anos de cxisti:ncia,já lançou 
mcrcudo do Brasil, de Portugul, de Angola c dc Moçumbiquc, 500 mil 
mes, c sempre sobre assuntos fundamentuis· a Línguu Portuguesa, a 
tica Fundamentare um:t Enciclopédia. Trt!s obras fundamentais que 
tucm o seu atestado meritório, atcst:Jm a excelência de suas produções, 
:a qu:tlidude do papel, a matéria versada, os ussuntos, sua orgunicidudc c 
ccptivid:Jdc que :ilcançaram cm todos os colêgios, em todos os círculos 
lcctu<tis do Puís. 

Sr. Presidente, u grande obra da Brasília Edilora Ltda. i: a é)IC'icf<m<'< 
Orgânica da Ungua Porwgm•sa, em 5 volumes. Ê um trubalho de fôlego, 
tcm rccchido os m;.tiorcs cncõmios da critica e dos profcssorcs do Brusil, 
que lidam com esta Língua ti'io maltratada ultimamente:, tão chcia de 
gismo, tão mal falada e, pior aindu, tão mui escrita. E~tu Encictopédiu 
sido consagr:tdu em todos os Estudos do Brasil e alcançado, repito, Port 
dois paiscs africanos, Angola c Moçambique. 

Compreende: u Encir!opt;dia Orgânica da LIÍrgua Portugut'sa uma 
ticu da Língua Portuguesa, que na parte referente u verbos, com a 
t:tçi1o de 4.133 verbos conjugados c referenciados, um volume 
Gramàtic:t e um volume inteiramente dedicado lt aprendizagem e :to 
da Análise: Sintática, foi elaborada por professores da Univcrsidadc 
do Espírito Santo, portanto, professores que vivem no E.';pírito Santo, ali 
Uicum as suas 11tivid:tdcs, ali ti:m sua vida, sua projeção cultural c ali 
buímm decisivamente paru que BrasOia Editora Ltda. lançasse ess<~ 

magnílicu tão bem reccbid<~ no Brasil e cm Portugal. 
Obra, Sr. Prcsidcntc, que o Sr. Ministro da Educação c Cultura, '1 1 

dos seus ôrgãos específicos, ao estudA-lu pant pode: r adot:"t·IH em todos os 
!égios do Bntsil, pclu excelt!ncia da matériu, a organicidudc, o tipo c a 
~om que são aprcsentudos os :tssuntos versados por cssa rléiildc de 
rcs da Universidade Fcúcral do Espirita Sunto, que tenha cm vist;1 a 
d;t d:1 obru. 

As outr<IS obras editadas, Sr .. Presidente, são obras cscritus por 
res da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, editudas pela 
Editora Lida, portanto, professores de ulto gabarito, de altu projcçào c 
dclu se servem par:~ l:tnÇ<lr essas obras m:1gnilic:ts, tão bem recebidas pela 
tcligi:ncia nucional. 

r\ segunda obra, é a Obm Org;inica de t\poio ao Ensino Búsico, 
como disse:, por professores da Fundação Getúlio Vllrgas do Rio de · 

O Sr. Humberto Lucena (MDB- PB)- Permite V. Ex• um· 

O SR. DIRCEU CARDOSO (M DB - ES) - Pois não. 

O Sr. Humberto Lucena (MDB- PB) -t\pcnus purn felicitar V, Ex• 
~cu Estado por esse grundc cmpreendimcnto cultuntl que é u BmJiliu 
Lula. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (M DB- ES)- Agr:tdeço o aparte de 
E:-;•, que traz o cstlmulo àqueles que lutam num Estlldo ['lequcno, a um 
idc:.tlistu que construiu uma editam que jú atingiu a 500 mil volumes la 
no mcr~ado brasileiro dc livros, 

Num p:tls que nàoli:, num pais onde o povo não lê, Sr, PrcsiJcnle, 
puís onde o un:tlfubetismo rói us nossus busc~ populurcs c até a nossu 
dcnwcrútic:l, uma editora de um Estado pequeno lançar no comércio de 
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vros 500 mil volumes e essas obrus serem bem recebidas em Portugal, que é a 
noss~ matriz lingUfsticil; é uma consagração para a BraJilia Editora Lrda. 

A terceira obra, é a coleçào· Matemálica Orgânica, outro trabulho 
mugnllico da Brast'liu Editora Ltda, c elaborada por professores do Corpo 
Docente da Universidade Federal do Espírito Santo. 

Sr. Presidente, deixou-nos ótima impressão o Sr. Ministro da Educação, 
no primeiro cantata que com S. Ex• tivemos, levando a dirctoria da União 
d9s Professores Universitários do Rio de Janeiro, que engloba JO mil profes
sores. Tivemos esse prazer e essa honra de levar essa di reteria ao Sr. Ministro 
d~ Educação, c tivemos de parte de S. Ex•, através da conversa, uma impres
siio miÍgnlfica dos seus propósitos, do seu idealismo, da firmeza das suas idé:· 
ias, da maneira com que está tratando esse problema no Brasil c da sincerida
de e firmeza com que vem dirigindo a Educação no País. E é: S. Ex• exatamen
te que vai estudar a possibilidade de adotar as obras que o Brasl7ia Editora 
Lrda, do meu Estado, está lançando no comércio livreiro do Pais. Assim, Sr. 
Presidente, cu teria muito prazer se o Ministério da Educação adotassc essa 
obra da Brasília Editora Ltda, cxatamcnte na época em que completa 10 anos 
de atividadc, dirigida por Haylton José Costa, um moço que conheci como 
meu vendedor de livros, quando cu era Deputado Estadual, naquela epoca, c 
que, ·hoje, alçou-se à categoria de editar de obras didáticas c vem conseguindo 
r>restígio c relevo no quadro dos editores do Brasil. Sr. Presidente, é a comu
n icaçào que faço. 

E, ainda mais, rapidamente: lembro os atestados dessa já recebidas obras 
editadas, firmados por autoridades como a Dirctora·Gcral do Departamento 
de Ensino Fundamental, Professora Anna B'=rnardcs da Silveira Rocha; pela 
Dirctora do Instituto Nacional do Livro, Maria Alice Barroso; pela Asso-' 
ciução dos Diplomados da Escola Superior de Guerra; pelo Presidente da Câ
mara de Plancjamcnto c Membro da Câmara de Ensino Supletivo do Conse
lho Estadual de Educação do Rio de Janeiro; pelo Secretãrio de Educação do 
ITlCU Estado; pelo· Professor do Departamento de Lrnguas Modernas da 
Southeastern Massachussetts Univcrsity, dos Estados Unidos; pelo Instituto 
di Filologia Romanza, de Roma, na Itália; c por outras autoridades educacio· 
nais do Brasil que põem cm relevo c destaque a qualidade dessa obra meri· 
tória da Edirora Brasflla Ltcla. 

Sr. Presidente, ressaltando o 109 aniversário da Editora, quero, através 
deste registro, ·dar o meu testemunho, o meu aplauso ao idealismo desse 
moço, ç faço votos de que, no próximo decênio, possa ele festejar, não qui
n hcntos mil volumes de obras editadas, porém mais de um milhão de livros 
publicados pura acabar c espancar a ignorância desse nosso Brasil. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PR)- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Pois não. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE) -Quero dizer que é um idealista sau
dando outro idealista. Parabéns a V. Ex• 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Agradeço a V. Ex• Partin
do de V, Ex•, um intelectual de alto coturno, professor da gloriosa c famosa 
Universidade de Pernambuco, é: um atestado que a Editora pode enfileirar en
tre os mais altos e eloqUentes atestados que tem recebido pela sua obra. 

Agradeço a atenção do Senado c ct>ngratulo-mc, em nome do povo do 
meu Estado. com Bra.w'lia Editora Ltda. pela grande obra de educação que 
vc:m fazendo, ao festejar seu 109 aniversário de fundação. 

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

O Sr. Humberto Luc:<na (MDB- PB)- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra a V, Ex•, 
como Líder. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (M DB- Pll. Para uma comunicação. 
Sc:m revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Senado vem acompunhando com interesse, pela imprensa e atruvés 
dos pronunciamentos que se: tém sucedido nesta Casu c nti Câmara dos Depu· 
tudos, o empenho dos representantes do Nordeste Brasileiro em se unirem, 
tldmu dus siglus partidí1rias, no sentido de defender determinas reivindicações 
cujo atendimento é indispcnsúvel uo pleno desenvolvimento regional. 

Dentro deste contexto, Sr. Presidente, encaminhei hoje 1i Mesa do Con· 
1:!-rcsso Nacional umu proposta de cmendu Constitucional, nos seguintes ter· 
mus: 

As Mcsus da Cimt:uu dos Deputados c do Scnudo Federal, nm. 
termos do urtigo 49 du Constituiciio Fedcrul, promulgam a seguinte 
Emenda ao texto constilucionul: 

Artigo único: E inclufdo no Titulo V da Constituição Fedem! 
o seguinte artigo: 

..Art. 211. A União uplicarú, unu•llmentc, no custeio de pro· 
jetos de irrigação da Regiilo Nordeste, quantia não inferior a três 
por cento de sua renda tributúria." 

JustlRcaçio 

A Região Nordeste, integrada por nove Estudos (além de vinte 
por cento do Estado de Minas Gerais, incluídos na área da SUDE
NE), rcprcscntu quase a quinta parte"do território nacional. Sua po. 
pulaçào é, aproximadamente, igual a um terço da do Pais. Berço da 
Pátria, senhora de rico folclore c explê:ndida literatura, alto poten· 
cial turfstico c ponderáveis recursos nos campos da extração vegetal, 
pesca c minérios, é ela também, infelizmente, nossa região de mais 
baixa renda per capita, com angustiantes lndices de desnutrição, pa· 
rasitoses, mort;,lidadc infantil, analfabetismo. 

Tem o Governo Federal - desde pelo menos 1952, ano da 
criação do Banco do Nordeste do Brasil, precursor da SUDENE-, 
através da instituição de órgãos e programas específicos, de incenti· 
vos fiscais e medidas outras de várias natureza, procurado superar 
esses graves problemas, que fazem do Nordeste uma região crítica. 
Alguns resultados positivos vê:m-se obtendo, mas é sabido que tal se 
verifica especialmente quanto ao crescimento industrial da Região, 
que tem superado mesmo a média nacional. O crescimento d11 agri· 
cultura, devido a. uma série de fatores, não tem correspondido às nc· 
ccssidadcs regionais. E, como o setor agrfcola é: básico- as grandes 
potências industriais tém por base esplêndidas estruturas agrícolas 
-.vai ficando o Nordeste cada vez mais atrás das outras regiões do 
País. 

Um dos fatores maiores do insuficiente comportamento agríco
la da região é de ordem climática. No Nordeste inscreve-se o Poli· 
gano das Secas, quo lhe abrange mais da metade do territórib e cer
ca de dois terços da populoção. 

Assim, a melhoria do sctor agrícola nordestino depende funda
mentalmente do combate a esse fator- que não pode ser elimina· 
do, mas pode ser superado, se para tanto se usar convenientemente e 
persistentemente a arma da irrigação, 

De acordo com publicação do Ministério do Interior -Plano 
Nacional de Irrigação de 1970-, "a agricultura brasileira baseia-se 
quase que exclusivamente na precipitação; assim, as terras irrigadas 
geram apenas 4%, aproximadamente, do valor total da produção 
desse sctor". O mais grave, porém, é que a maior parte das áreas ir· 
rigadas não está no Nordeste, mas no Sul, pertencendo "a propric· 
tários privados, ... que introduziram essa técnica com os seus pró· 
prios recursos, oú, cm uns poucos casos, com a ajuda doS governos 
estaduais''. Conclusão: o remédio é aplicado cm menor escala justa
mente nas terns que dele necessitam mais - c cxatamcntc porque 
são as mais carentes de recursos financeiros e técnicos, não se reve
lando suficientes as providências que tém provindo da União. 

Ora, o estudo consubstanciado na referida publicação conclui 
pelas boas perspectivas, mesmo cm termos de investimento, da irri· 
gação cm grande escala no Nordeste. De então para cá, entretanto, 
os programas de irrigação não se tém implementado, a nosso ver, no 
volume requerido pelas carências regionais, decerto por insu!icién
cia dos recursos a eles atribuídos. 

A presente proposta de emenda à Constituição visa, propician
do esses recursos, a atingir, através de adequado sistema de irri· 
gação, os nivcis de produção_ agrfcola sem os quais todo o cresci· 
mento industrial do Nordeste periclitará por falta de base, 
mostrando-se- como se tem mostrado- incapaz de reduzir as in· 
suportáveis disparidades econômicas que, uno após uno, mais dis· 
tanciam u regmo do resto do Pais. Nem se tmtu de medidu sem pre· 
cedente, vez que inspirada numa das "Disposições Gerais'' dn Cons· 
tituiçilo de 19~6. o urt. 19K, que destinuvu igual percentagem da ren· 
da tributária nacionul Us obrus c serviços de ussistência soei;~! relu· 
cionudus com o plano de defes11 contru os efeitos dus secas. Noss:t 
proposlll se nos uligun1, uli{ls, muis rucionul, porquanto, cm lugar 
do tr:IH!mento p:JliatiVO dos efeitOS daquele na gelo cfclÍCO, visa i1 C.\• 

tirp:1çi'iu de uma dm causas du pobreza du região, 
Estamos convictos de que, uprovundo-u, estilrá o Congresso 

Nucionul forjunúo urn in~trumento de sulvuciio do Nordc~te, que, 
numa época c:n que tanto se fulu de intcgruçi"10 nacional, a~,i .. tc, rc· 

,, .. "l. 
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cu;tdo, uo distanciamento progressivo dus regiões irmãs, na corrida 
do desenvolvimento. 

Sr. Presidente, faço, desw tribunu, um veemente apelo its lideranças do 
Governo no Congresso Nacional c, aos representantes da nossu sofrida re
giUo, dos dois partic.Jos, para que se dêem as mãos, no upoio a esta Prorost:t 
de Emcnt..la Constitucional, que visa a dur, como c.Jisse, condições lin:tnceiras 
au Governo pura :trc:tr com u imensa despesa que constitui a cxecuç:iu do 
Pl:mo de lrrig:~ção do Nordeste. 

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

O SR. PRESIDENTE (Gobriel Hermes)- Concedo" p;,lovra ""nobre 
Senador Almir Pinto. 

O SR. M.MIR PINTO PRONUNCIA DISCURSO QUE, EN· 
TRJ:'GUE .-i Rf.'VISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICA DO /'OS· 
TJ:'RIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Gobrid Hermes)- Concedo" polovro ao nobre 
S~:nador Itamar Franco. (Pausa.) 

S. Ex' não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Evandro Carreira. 

O SR. EVANDRO CARRE/R,l PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE A REVISÃO DO ORADOR. SERA PUBLI· 
CADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Lourivol Boptisto) - Concedo a palavra ao 
nobre Scmtdor Orestes Quêrcia. 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- SP. Lê o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Nenhum democrata brasileiro pode deixar de saudar o retorno de patrio· 
!as como Miguel Arracs, ex-governador de Pernambuco, e Leonel Brizola, 
ex~governador do Rio Grande do Sul. Como todos os outros, exilados e bani· 
dos de menor notoriedade c fama, eles merecem estar no Brasil c aqui lutar, 
<tO lado de tantos outros milhões de brasileiros pela d~.:mocrJcia c justiçll. so· 
c i ai. 

S~.:u retorno, nas as:1s dessa anistia capenga c canhestra que deixa tantos 
it margem e que não liquida nem com o :1parato rcpressivp, n~.:m com a dr.:1co· 
niuna Lei de S~.:gurança Nacional, não deixa de ser uma conquista das forças 
democráticas, 

A figura de M igucl Arrues, apesar de todo o esforço feito para ~.:liminá-lo 
do punommu político nacional, revela a coerência dos que: se compromete· 
ram efetivamcnte com a democracia, Seu pronunciamento ainda marc:.~do 
pela dist:incia. que lhe impuseram em relação a seu País c a seu povo, indica 
umu nítida compreensão da realidade nacional, a sensibilidade de quem nas· 
ccu politico e a responsabilidade de um homem que pode contribuir, efetivõl· 
mente, para que cheguemos a uma dcmocmcia sem adjctivos. 

S~.:u afastamcnto da vida nacional é mais um gesto do arbitrio que uindn 
domina nosso País, apesar dos recuos a que foi obrigado pcla pressão popu· 
lar, pelo movimento da sociedade civil c pcla atuaçilo dessa verdadeira fede· 
raçrto de oposi!;õcs que é o MDB. E ele volta agora, justamente, para se incor· 
pomr a esse partido de oposição, dnr·lhe novo alento, somar aos que enten· 
dcn1 que :.t derrota da ditadura exige ainda- mais que nunca- ;t unid:tde 
<teima das divergências mcnorcs e das diferenças sccundúrius, neste momento. 
~1 igucl Arr:.tes reassume suas funções no panorama politico brasileiro num 
momento que exige ousadia e Compromctimento dos homens públicos e dos 
vc:daddros lideres com a qucstiio democrática. E sua volw deve ser saudada 
co1n <l mesma ênf:1sc que se dt't ao retorno de Leonel Brizola. 

Arr:u:s retorn:.t para compor e fortalecer o M DB. Briwta volta para rcor
~:•nit.nr o Partido Tmb:1lhista Brusileiro, que t~.:m, cm sua tmdiç;'1o, mo
mentos signilicativos de defesa das reivindicações populares, e de luta por ai· 
p.umm b:tndeiras que uinda cstiio presentes nu expectutiva c memória do p0· 
\'l1, Um como o outro vem com o objctivo de ~:ontribuir p:lru <1 re~tuuruç:io 

dcrnocr:'itica que todos os oposicionist:ls pcrseguem. 

Nesse momento cm que os subtcrnincos do pot..lcr trumum a extinçilo du 
tn:lis bem suc~:dida frente dernocrútica jú <trmada no Pu is- o M DB- i: im
Jhlr\ante lJUC cu rc:alirme o compromisso politico que me trouxe ill) Senado 
1:11111 uma expressivu votac;iiu. 

r\aedito que o programa húsico do M DB contintlit repre~cntamln as as· 
prrac;li~o:s t..le todo o puvo brasileiro. J•rccisamos de Jcmul'racia c Ue justiç11 ~~,. 
~·t:d. De uma politica salarial que n~o privilegie :t"i nrultin:n:ionai~. Jc um nw· 
d~l11 L'~'tl!lúllli .. :o lJUe noio ."ieja volwdo p;tra os p.rantks ~rupos finon1ccirn:-., de 
urna ecnnomia que n~o seja subjup.ad:t pela inlla~·~u c pela dívid,r l'\ll'l'lla . 

r 
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O Sr. Humbtrto Lucena (MDB- PB)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ORESTES QUtRCIA (M DB- SP)- Com todo prazer, nobre 
Senador. 

O Sr. Humberto Lucena (M DB - PB)- Solidarizo-me integralmente: 
com os termos do discurso de V. Ex• nu saudação que faz ao retorno de: líde· 
rc:-. du e:ttcgoria de Miguel Arrues c Leonel Bri:wla c de outros tantos brasilei· 
rosque duruntc tanto tempo licar:.tm marginalizados pelo arbítrio da militân
cia politico-partidárht, V. Ex• nc~tc instante, creio eu, niio rala apenas cm ter· 
mo., pessoais mas cm nome de todos os democratas dcste País que se alinham 
irman:tdos pclos mesmos ideais de restaur:tçào da plenitude das franquias ti· 
hcrai~ na frente de oposições, que é o Movimento Democrútico Brasileiro. 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- SP)- Agradeço, nobre Sena· 
dor Humhcrto Lucena, pela adesão ao nosso pronunciamento. 

Sr. Presidente, creio firmemente: que não há razão politica que justifique 
o t:~facc:lll.mcnto dr.'!!sa frente: democrática que j.i possui grande acervo de or
ganizaçilo e a identiticaçilo poput:1r das mais amplas já conquistadas por um 
partido político cm nossa história. Portanto, destroçar o MDB b o jogo do 
Governo. E contribuir para consolidar a meia democracia que prclendcm nos 
impingir a qualquer preço. E coonestar o arbítrio. 

Tenho a convicção de que a tarefa primordial dos que acreditam na de· 
mocracia deve ser lutar contra a extinção do MDB, sem entrar em aventuras 
que muis parecem saldas da cartola dos que pretendem continuar controlan· 
do nossos destinos. Mas considero indispensável a contribuição dos traba· 
lhistas e de seu dirigente L~.:onel Brizola para que possamos vencer os obst.1· 
culos que nos separam da democracia. 

O.Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- SP)- Com todo prazer, S~na· 
dor Marcos Freire. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Senador Orestes Quérciu, purcce· 
me muito oportuno o registro que V. Ex• faz da chegada de exilados brasilei
ros, no mom~.:nto cm que, na5 próximas 48 horas, pisará o solo brasill.!iro o ex· 
Governador Leonel Brizola. Nós aqui testemunhamos, ao longo de todos cs
ses anos. uma luta incessante dos que fazem o MDB em favor da normali~ 
l:tçào da vida democrática desh.: Pais, rompida abruptamente há 15 anos. E 
uma das condições essenciais à redemocratizaçào era exatamente a rcinte· 
gração de todos os brasileiros no processo politico de desenvolvimento. Não 
são poucos os que foram alijados da vida pública, os que foram sacrilicados 
~.:m seus direitos, os que tiveram suas liberdades sufocadas, os que padecer:.~m 
tisica ou psiquicamente pelo regime de exceção que se implantou neste Pais, 
Homens da maior dignidade foram, não raro, vítimas de calúnias de toda o r· 
dcm, Aqui mesmo neste Senado Federal, nos momentos mais negros da dita· 
dura, tivemos a oportunidade de levantar nossa voz cm favor da honorabili· 
da de de muitos desses exilados. Regressa agora ao Brasil a maior parte dos 
que cstavam longe; dos que estavam longe nüo pela sua vontade:, mf.ls pela im· 
posição de um governo que se fez governo pela força das armas, E dentro des· 
te contexto que: Pernambuco tumb~m receberá, na próxima sentana, o último 
governador eleito pelo povo, fuz década e meia. Durante estcs 15 anos, ne
nhum novo governante subiu as escadarias daquele palúcio,,do Palácio das 
Princesas, levado pelo voto popular. Miguel Arr.1es, que dele foi tirado preso, 
sem transigir com exigências que lhe eram feitas na oportunidade, Miguel Ar· 
rue~ volta e volta de cabeça erguidu, porque apesar do arbitrio que uqui se im· 
pl:.tntou nuda foi provado contm ele, seja em sun vida priv.1da, seja em sua 
vida públic:1. Admitimos que muitos dele possam divergir. mas não admiti· 
mos que pudesse ter guarida ;tlcivosias que: muitas v~.:zcs sc: levantaram contra 
su:1 p~.:ssou e por isso mesmo Pernambuco se prepara com ~.:moção parn rece
ber ~cu ex-dirigente, uqucle que se tornou dirigente não por escolha do Poder 
Ccntr:tl, ma~ por escolha da gente pernambucuna, Miguel Arrues, a exemplo 
de l;tntos outros vultos, volta pura se intc:grar na vid;~ pública, pma continum 
prc~t;mJo !ICrviços it sua Pátri:t. Re~istrando o retorno do nosso ex· 
Cio••ernaJor, não poJcrí<.tmos deixar de acre!!ccnt:tr que hoje, n~l Recife, esla· 
rú falando nu Universid:1de Federal de P~rnambuco e no c~ntro de Cultura 
Luit Freire, nu Cidtu.l~: de Olinda, uma outra lisura eminente ~tu e honra a~ lt:· 
tr:1s niio apenas do lllCU E~tudo mas do Brasil, que foi tumhém ttf:.tst:tdo da 
~u;tterra pelo obscurantismo que o;c cstabelcl·eu no Brusil, que é Puuto Freire, 
a ::r:lmh: lit~ura Jc educndor. Pau ln Freirc qw: aqui semeou a edu~·açi'io ~:ons· 
l'icnLc voltuda p:tra ;t~ ~aus:ts nm:innai•;, e que lú rora n~o foi um ocioso rna~. 
pd•l ~!Hllrirl'ill, foj Cl\flV•ll':tdO rnr pPVl'fllO de OUtro~ pai~es f'lilrll dar ll 111UÍtll 

lJUl' de pnt.lia dar ao Brasil, ma~; qul' fúi impedido de ofcrcccr. Pnrtanto, 
inh:l~ramlnM'C hH.lns e~se~ htlllleno; ru vida pUblica do Pah. parc.:e-me que.: i: 
11111 lll!ltncrthl pthitivo na llistória br:to.;ilei~a. 
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Qucrn rortantu inClHJlllr:tr·rnc :lll prununcüuncnto de v. Ex•. s:IUdundo 
a tnUo~ o~ llllC ;cqui rctorn;un, essas ligurw" que aqui cit;unos, c outril~ que, 
relo número avulwdo dd:t~, fica impossível nominít-lt~s. M:~s de qu:clquer 
fnrma, nós que viemos também Jo plWO, nós que recebemos o nosso mand:t· 
1~1 das urn:ts livres, nós aqui estamos para suud:1r os que retornum, c espc:mr 
yuc eles possam realmente, inte~rando o proccsso politico brasileiro, contri· 
huir rar:~ o futuro dc:mocríuico da Pútria brasileira, 

O SR. ORESTES QUERCIA (MDR- SP)- Agrad,ço, nobre s,na· 
dor Marcos Freire, :t adcsào ao nosso pronunciamento de soliduriedadc com 
aquclco.: que retornam ao Pais, ao nmso Brasil, pura se integrarem na luta quc 
é de todos nós, objctivando o regime dc~ocr!Ltico pnr<e o 8ra~il. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- t\M)- V, Ex• me rcrmite um ararte'.' 

O SR. ORESTES QUERCIA (M DI!- SP)- Com todo pram, nobre 
Scnadnr. 

O Sr. Evundro Carreira (M DB- t\M)- Nobre Senador On:stc:s Qui:r
~ia. um dever histórico obriga-me a esta intervenção no seu discurso, que me 
parece oportuno rara definir comportumcntos c colocações. Eu me integro a 
esS:J solidariedade de V. Ex• Uqudes brasileiros que retornam. Quero arenas 
fater uma ress:clva. Nilo os recebo como heróis, recebo-os, sim, como falidos, 
homens incap<Jles quc: nos levaram a 15 anos de arbítrio. Nós devemos esse 
estado de coisas, não foi a bisca nem ao vento, m:cs a alguns tipos sem ne· 
nhum prcraro cultural- c ai parece· me que merece uma ressalva Miguel Ar
r.ccs, yue teria se :tntcposto à suu participação no comício de 13 de março, que 
foi a maior rrovu de burrice política que já se deu neste Pars. Pretenderum fa· 
zer uma rcvoluçiio de base, de cstruturus, com discursos, com acrobucias pa· 
Javrórias, quando mudança de estruturas, meu ilustre Senador, não se f:tz sem 
derr<Lmi.lmcnto de sangue, Nenhum segmento social que desfruta de privilé
gills abre mão com discurso, nem com parlapatadas. No comício de 13 de 
março, se não me engano, historicamente, Miguel Arrues se antepós a ele c 
disse que o momento não era azado, o momento não era o exato para a reali· 
z:u;:io de uma rrovocação daquela natureza. As forças adversas iriam se aglu
tinar, iriam se preparar p:tra o contragolpe c nós não estávamos preparados 
par:t c.-sse contragolpe. Esta é que é a verdade. Dcsccrum dois homens de ida· 
de de Minas Gerais, em ônibus, quando hoje se sabe que ónibus- não é de 
hoje, sabl!-se desde a I Guerru Mundial- c tanques vagabundos se destroem 
com molotm•, que í: uma bomba feita na cozinha, com gasolina, Ninguém teve 
:1 coragem de deter uma coluna que marchava de ônibus. Foram poltrões, que 
nos meteram quinze anos de arbítrio. Esta í: a verdade: é preciso que se diga 
i~"io c li que nos Anais do Senado. Niio devemos licar a fazer salamaleques a 
lideres frustrados que historicamente estão superados. A História não os per· 
Uoart1. Eu pergunto: Qual o líder de antanho que pode resistir às perguntas de 
um jovem de hoje'! E por que o Senhor não resistiu? Não csquc:cnm, Srs. Se· 
nadares, que a liderança imrõc, antes de mais nada, a responsabilidade do 
suicídio c da morte, u grandeza do suicídio que nenhum deles teve. O Sr. Bri· 
t.ola chegou a dilcr que as reformas de base seriam feitas na lei ou na marra: e 
elas não foram fdt:1s nem na lei e nem ua marra. Foi feita uma revolução c 
nenhum deles teve a coragem de morrer em praça pUblica, em sinal de protes
to. Nenhum deles se inspirou no grande avatar que foi Getúlio V:1rg:ts, que 
teve, pelo menos, a grandeut do suicfdio. E preciso que se diga i!'lso aqui. Eu 
não vou engolir gato por lebre: ninguém vai me impingir lideranç;Js fajuta!.. 
Essus lideranças não resistem a uma perquirição histórica. Fracassaram por 
incultura, por covardia, ou por falt;J de perspectiva histórica. Nfio compreen· 
dcmm o momento, não sentiram, não avuliaram, não aquilat:1ram que o rovo 
hrasilciru não cstav:c preparado ainda, Era preciso prcpur!L·Io c ntio :tc;ulur 
onc;u com varu curta e depois correr do nó da peia, com as calças na mão. 

O SR. ORESTES QUI::RCIA (MDB- SPJ- Lamonto qu' o upurt' t'· 
nha vindo exutamentc de um colega do Movimento Dcmocrútico Hrasileiro, 
por4ue neste momento ... 

O Sr. E~andro Corrclru (MDB- AM)- Exatamente, Do Movimento 
Dcrnocr;'ctico Brasileiro, mas que não foi de PTB pclcgo, nem pretende 
ressuscit~·lo. 

O SR. ORESTES QUt.RCIA (MDB- SI')- Lumonto- ropito
~incer:um;ntc que o aparte tenha vindo de um colega do Movimento Demo· 
crúth:o Brusileiro, tfto somente cm ralào du discordância profunda de llpi· 
nillcs Clllll rcliu;ào ii presença de dois eminentes brasileiros, que forum pcrsc
~uidm, maltmtudos, humilhudos pelo movimento rcvolucion{trio de 19M, no 
nwmetHtl cm que aqueles <lU e rculizaram este movimento, esta dita, chamada, 
revoluço'Jo, fazem uma uni.~tia, embora cunhcstru, pequenu, <JUe atinge dcter
•nin:uJas lideranças que, cm nossn opiniiio, uindn rodem dur grande contrl-

' T· 

hlliÇÚO a este Pub. Rcspeit;.tndo, evidentemente, :t orinifio de v. Ex•, nós, que 
quercmus um regime dcmocr:'llico r:mt este País, queremos lihcrdnde de CX· 

pre\is~o c rcnsamcnto c; não poderíamos condenar V, Ex• ror Uar Cllt<L opi
ni:lo, rurquc é um direito legítimo de V. Ex•, embora ... 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Muito obrigudo, nobre Sena· 
f.Jor. 

O SR. ORESTES QUtRCIA (M DB- SI')- ... est,ju discordando, no 
momento cm que estamos saudando lideranças que estão retornando a este 
P:th., c que, na nossa opinião, como na oriniào do Scn<edor Mmcos Freire, 
como n:c oriniào f.Jo Senador Humberto Lucena c como na opinião, ucredi
to, da nwioria dos comp:cnhciros do MDB, são lidcr<tnças que aind:c podem 
d;tr uma gr:mdc contribuição ao desenvolvimento político de nosso P;Jis. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Nobre Senador, acato pcrfci
t:uncnte o seu ronto de vista. E veja como é nobre, em V. Ex•. o exercício d;c 
democracia! V. Ex• achu que eu tenho o direito de discordar: c discordll, por
que :1crcdito mais mt sua liderança jovem e pura do que numalidcmnç:c que 
foi irresponsâvel. Eu pergunto: quem foi o responsâvel? As multinacionais? 
El:1s apenas se uprovcitaram du burrice, da burrice dos pc\ego.~. As multina
cicmais arrovciturum •1 burrice da pelc:gadu c aí fizerum o jogo u seu favor. 
Reconheço, quero salientar, que cu tiro desse elenco o homem Miguel Arrues. 
V. Ex• sube que, historicamente, ele foi forçado a comparecer ao comício de 
13 de março. Eh: foi forçudo, ele foi quase que a pulso, esta é que í: a verdade. 
M;Js, quanto a Leonel Brizola e quejundos, eu não posso pcrdoá·los c não 
posso recebê-los como líderes. Recebo-os como irmãos, Que venham rezando 
m~a-cu/pa: rezando mea-culpa integrem o MDB, reforcem o MDB, acatem a 
sua liderança nova, acatem a liderança de um Brossard, de um Montara, de 
um Marcos Freire e de tantos outros líderes nacionais. Mas, querer voltar, 
aqui, para se impor como líder, não. Modus in rebus, nobre Senador. 

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Pormite V. Ex• um aparte'! 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- SP)- Com todo o pr:tm. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Nobre Senador Orestes Quércia, '" 
nudn tenho a acrescentar ao diagnóstico feito por V. Ex• das profundas diver
gências que, hoje, convivem no seu partido a respeito desses problemas, 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- SP)- Aliás, com sensibilidude 
levantados agora por V. Ex• 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Sim, é claro. Paroco que roalment' o 
partido não está preparado, não está unido, para analisar os graves c urgentes 
rroblcmas, relativos à mudança estrutural da politic:1 brasileir:1. Era só o que 
yucria dizer. 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- SP)- V. Ex•, ovid,ntomento, 
quis, com a sua percepção, dar uma tacadu no M 08, que não é justa. O 
M DO é um partido que, ao longo da sua existência, embora nascido também 
de uma m:tnt:ira niio própria, do ponto de vista doutrinário, de b<eixo par<~ ci· 
ma, respaldou-se c:m terinos de grandeza, através de votações sucessivas que 
:1d4uiriu ao longo do tempo de sua vida c que, apenas cm mzão do autorita
rismo, da orressào, da violí:ncia, foi impedido de assumir o governo de Esta· 
dllS c impedido, quem sabe, de ussumir o poder neste Puis. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Nõo tenho "'nhumu dúvida d' qu' 
o rartido de V. Ex• poder!t dar uma gmnde contribuição. Sei que ele se es
forç:Lrit p:m1 isso .. Arenas sulientei o próprio diugnóstico feito por V. Ex' 
Mas nào deixo de cspcmr essu contribuição que o Purtido dnrú neste momcn· 
to cruci:LI du vidu nacionul. 

O Sr. Marcos Freire {M DB - PE) - Permite V, Ex• um ap:1rte'! 

O SR. ORESTES QUtRCIA (M DB- SP)- Pois nõo, nobre S'nador 
Marcos Freire. 

O Sr. Marcos Freire (M DU- PE)- Nu vcrdad,, o s,nador José Lins 
rrocurou tirur partido de algo que deve ser colocado nos seus devidos termos. 
Divc:rgCnci:cs subjetivas sobre o conceito que ulgum compunheiro nosso possu 
fazer de :clgum brasileiro nilo implicum cm divergências filosóficusdo próprio 
progranm partidário, Pelo contr!Lrio, o Senador Evandro Curreim chegou n 
lamentar que u Governo :.cntcrior de 1')64 quisesse fuzc:r rcl'ormas por meios 
que ele julgavu inadequados, Mus, nisso, implicitumcnte, podem~ ati: ussina
lar o reconhecimento da necessidade dessus mudunças estruturais. E o grave 
du ~lovlmento de 1964 é que 1964 niio veio, niio foi talvcJ. nem pelos pussí
vci~ t:rrus existentes untes de 1964, E nào cstumos aqui pnrtL di1.cr que niio 
houve erros, n:io houve desacertos, niio houve desvios, Acrcliito que sim, por-
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que cm tmln guvcrno i.'I!'!O é po~~ívcl, é provúvcl c con~tatúvcl. Mói!'!, na vcrda· 
tlc, foi feito tcmcndn o anúncio de rcfurrn:~~ que ~c fat.i:. cnti'io, E daí porque 
n atu:.l Prc~illcntc r.lc.'llil Ct~:t. o ilu . .,tre Senador Lui1. Viana, jí1 di~~c c diag· 
IHI!'!ticuu muita~ ve1.es c muito bem; ele disse que 1964 niin foi Rcvoluçi'io. E 
ele, com ~ua auturidude insu~pcitu de Senador da ARENA, que t..lit que [{)fl4 

~~: caro.tcteril.;l como uma :ulti·revoluçào, cxutamentc por ~~~o. porque mu
dança de e~trutura n:io houve depois de I CJ64, porque rcvuluçiio implica, até 
mesmo, cm dcslm:amcnto do poder de decisão de grupo!'! dominantes. Ora, 
sabemo~ que, t..lo ponto de vista estrutural dil sociedade bri.lsileiru, o_, grupo!'! 
duminantes de hoje siio os mesmos grupos dominantes de antes. Pouco im
porta se o Governador, se o Presidente, possa ter mudado, pos~a ter sido 
~uhstituido, o Poder, o nUcleo do Poder, os que decidem os de~tinos do Pab, 
o~ que ~c benclici;m1 com a estrutura econômica c social do P:tis, esses esti1o 
inatingíveis, infelizmente, :tté hoje. Portanto, sob esse ponto de vista, >IS anídi· 
ses substo.tntivas que :tqui tém sido feitas c ai por todm nós, quc integr<tmos a 
Oposiçi1o, mostram uma unidade de pontos de vista. 

O SR. ORESTES QUl':RCIA (MDB- SP)- Sem dúvida. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- O que niio impede que possu h1.1vcr 
divergência llc ordem suhjctiva, de "A" julgar que "8", vamos dizer, niio me
receu SUil apreciação positiva. Mas, o csscnci<tl é que, no MDU, tem existido 
até hoje uma uniformid:~dc de açiio nos grandcs momt:ntos decisivos. Hú di· 
vergéncia, tem que haver, todo partido politico tem; todo p<trtido, no Brasil e 
for<~ do Brasil, hoje como <tntc:s; não há partido uniforme nem pode haver. 

O SR. ORESTES QUl':RCIA (MDB- SP)- Principalmente no caso 
do MDB, uma agremhtçào que rcconhcccmos ser uma frcntc de oposiçõcs, 

O Sr. Marcos Freire ('1 DB - PE) - Exato. 
O SR. ORESTES QUl':RCIA (M DB- SP)- Quer dizer, uma frente de 

Oposiçôc:s que são tangidas a ficar cm um mesmo p<trtido, em razão d<t orga
niz:u;Uo partidáriu imposta pela Rcvoiuçrio, pelo Movimento Revolucionário 
de 1964, imposta artificialmente, como bem lembrou aqui, há dois anos, tal
vct, o atual Prcsidcntc do Sen<tdo, Senador Luiz Viana, quando disse que te· 
rnm um partido scm voz, que é a ARENA, que só obedece <~quilo que o Go
verno manda e um partido sem vez, que í: o MDB, que analisa, que í: firme 
nas suas convicções, que é forte na sua posição, mas está impossibilitado de 
ser Governo, Evidentcmentc, que, no MDB, convivcm diversas tendências, 
As restrições, talvcz até <1 nível pessoal do cminc:ntc Senador Evandro Carrei
ra. evidentemente, nU o impedem <ttí::, t<tlvez, de de mesmo desejar que aqueles 
4uc venham a se incorporar na luta comum de todos nós sej<tm uma realida
de. 

O Sr. Marcos Freire (M DB- PE)- Só para concluir o aparte. De for
ma que tique bem cl<tro, divergindo profundamente d:~s coloc<tções feitas pelo 
Senador representante: pelo Amazonas, Evandro Carreira, consideramos 
isso uma apreciação subjctiva que S. Ex• f<tz das personalidades que S. Ex• 
tem cm vista, quando f<tl suas críticas. Mas, o fato é que S. Ex• tcm sido um 
compo.mhdro, vamos dizer, que tem marchado unido em todas as grundcs 
proposil;õcs, aqui, no Congresso Nacional, do Partido a que pertcncc, FuJam 
que o Partido está desunido, mas quando veio uma votuçUo como a d<t Anis
tia, por exemplo, foi um bloco cerrado o M DB, unido cm torno das grande~ 
causas, da tese da Constituinte, da Convenção do P<trtido. Port<tnto, este Par· 
tido tem, como diz V. Ex•, este Partido hctc:rogtnc:o tem dado provas c\o
qUi:ntcs de idcntidadc de pontos de vista, 

O SR. ORESTES QUl':RCIA (MDB- SP)- Sr. Presidente, o nobre 
Senador José Lins, talvez, qucin1 dur um aparte, 

O Sr. José Llns (ARENA -CE)- Se V. Ex• me permite. 

O SR. ORESTES QUE:RCIA (MDB- SP)- Cimo, evidentemente. 

O Sr. Josf Llns (AREN:\- CE)- Tenho a impressão de quc o Scn<l· 
dor Marcus Freire fugiu l\111 pllUCO ao :1ssunto. Fiz uma observaçiio sobre ~m 
pensamento não suhjctivo, m;1s profundo.tmentc objctivo do Senudor Evo.muro 
Carreira. O que se dá, também, Sr. Senador Oresu:s Quí:rcia, ... 

O Sr, J\turcos Freire (M DB- PE) - Foi uma aprl!ciaçilo suhjctiva de 
falo~ anteriores, fciws rnr S. E:-;t, 

o Sr. Jmé Uns (ARENA- CE)- O fato funrJamcnt;tl é lJUC a Mino
ria, t;dvct, nitn tenha ~.:ondiçõc~ de dcGnir, cm nome Jo rnvo, es~iiS Lr:tn~fur· 
nwçl1e\ a lJUe o ScnaJur ~l;lr~l)S Freire se refere. N:in hú, aliús, nenhuma in· 
di~o:;u,;àotJc l[UC a opinii'tll [1Úhlica bra~i[eira a~ deseje 110 ~er11idn a lJII.C ele ~C re• 
l'cre. t:, ilinda que Ucseja~~e. ram:e que h[l, entre u."~lJl~e a~ rrc~.:un~t.;lm, pro· 
fumb~ llivcrgi:ncias sohrc cs~a~ litlcmnças que podemtm condull·lits. 

O Sr, Marcos Freire (MDH- PE)- Mas, não cstumo~ prcoeupados 
~.:om e~~a ou aquela liderança. l.amcnt<lmos é que quem tem o poder de dcci· 
~üo, quem .~c assenhoreou do podcr pela força d:Js armas, :ué hoje não tenha 
devolvido ao povo sequer o seu Poder Constituinte. Seria a maneir:t cx<~ta· 
mente de saher o que pcns<l a Naçi'io bmsi\ciw c, ui, pouco importu se é c~~a 
ou u4ucla liderança que poderia - vamos dilcr - galvanizar u opiniilo 
plihlica. O li.tmcnt{tvcl é essil succss:i.o de Presidentes gcnt:ntis- c não tenho 
n:~da contra o ftlto de um gcncral vir a ser Presidcntc: tenho é contra o fulo de 
~er Presidente por ser general. Isso é que está errado c o que descjariumos i: 
que fosse devolvido ao povo o Poder Constituinte, para que se pude~se cstru
turar dcmocr:llicamemc este País. 

O SR. ORESTES QUl':RCIA (M DB- SP)- O fato, Sr. Presidente, c 
que nós- tenho a impressão- doM DB, principalmcntc, liaudamos o rctor· 
no 010 Brasil de figuras cxprcssivas da política brasileira c de figuras, como 
rcc.~s·•hci no inicio deste mt:u modesto pronunciamento, menos cxpres~ivus, 
mas siio centenas de figuras, de brasileiros, de dcmocratas ou nUa dcmocra· 
l<ls, cm suma, de homens que tiveram uma atu<tçUo politica, que for<tm expu r· 
gados do seu País c que hoje retornam, no momento em que achumos que 
deve a Oposição estar unidu cm torno do objctivo que sempre moveu o nosso 
Movimento Democrático Brasileiro. 

E é nesse contcxiõ, Sr, Presidente c Srs. Sen<~dorcs, quc saudamos o rc· 
torno, entre outros, do cx-Govc:rnador Miguel Armcs c do ex-Govcrn<tdor 
Lconc\ Brizola. E, para tcrminar, cu fal<tva d<t contribuição que, acredito cu, 
o Sr. Leonc:l Brizola, não sei o tamanho dela, se: muito, se pouco, mas a con
tribuição que ele, pelo menos, anuncia que pretende dar, lembrava, Sr. Prc~i· 
dcntc, que o seu PTB, que deve se transformar, cm realidadc, nos próximos 
tempos, será, sem dúvida, um aliado importante do MDB- c não acredito 
que alguém possa discordar dessa posiçUo- e de todos os sctorcs da socieda· 
de que buscam o lim do arbítrio c: da viol~ncia. Assim o atest<t <1 dispo~içUo da 
motioria dos que cstào cng<~jados na reconstrução desse p<trtido c a históri<t 
dcssc democrata que a rcprcssUo brutal af<tstou de nosso P<tís. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Alberto Silva. 

O SR. ALBERTO SILVA (ARENA- PI. Pronuncia o seguinte discur· 
so. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente:, Srs. Senadores: 

Ocupo a tribuna, agora, apenas para uma breve comunicação. t que:, há 
alguns dias, tive a oportunidade de trazer a esta Casa o fato de ser possivcl 
utilizar~sc: o álcool como combustível para os motores diesel. E mencionava, 
naquela ocasião, que já havia possibilidade de: se fabricar, no País, um aditivo 
originário do próprio álcool para, misturado ao álcool, transformá-lo num 
combustível apropriado para os motores diesel. 

E leio, com muita satisfação, que o primeiro veiculo coletivo acaba de ser 
posto em circulação c vai ser inspccionado pelo c:mincntc Presidente Figueirc· 
do, em São Paulo, nos pró•imos dias. 

Eu queria registrar o fato c lembrar ao Ministro Cí:sar Cais a oportuni· 
dadc de mandar produzir, no Pais, no menor espaço de tempo passivei, o ni· 
trato de anila para ser misturado ao álcool, c assim poder utilizá-lo como 
combustível para os motores diesel do Pais. 

Nós teríamos, assim, oportunidade de não termos áh:ool estocado por 
falt<t de veiculas que funcionassem com álcool. 

Era o registro que eu queria fazer, Sr. Presidente e Srs. Senadorcs. (Mui
to bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Concedo a palavra ao 
nobre Sr, Senador José Lins. 

O SR. JOSE'. LINS PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTRE· 
GUE Ã REVISÃO DO ORADOR, SER) PUBLICADO POSTE
RIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTF. (Lourival Baptista) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Jutahy Magalh~cs. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (ARENA- BA. Lê o seguinte di seu r· 
so.) - Sr. Presidt:nte, Srs. Senadores: 

O problema educacional brasileiro í: o que tem que ser olhado com maior 
cuidado pt:lo Poder Público: é que, de sua soluçllo, dcpcndcrâ, naturalmcnte, a 
rmspcrid:tde du Naçào. O jovem tem que ser prt:parado para a vida, com l) ~.:o
nhecimcnto das novm condições e u uprendizu~em pura o trabalho. O ensino do 
2Y Grau, prolission:1lizuntc, foi, assim, um gr;mde passo llado para essa 
preparação: o grande esforço neste sentido, entretanto, estú sendo feito pela~ 
Escolus Técnicas. Quando o Presidente Nilo Peçanhu criou n rrimcira, vis:IVU 
dar o que fazer ao menor abundonado, c nilo pi.issuv:tm de rc~.:olhimcnto de 
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marginais. Foram, aos poucos, porém, adquirindo a tinalidude verdadeira c:, 
hoje, realizam cursos os mais diversificados para a formação do jovem. A me· 
talurgia, as artes gráficas, a elctricidade c mesmo a ciência mais solisticnda, 
não ti:m segredo para o :tdolescentc que as freqilentam. E urna mào-dc:-obra 
qualificada está sendo formada eficientemente cm todas as capitais do País. O 
Centro Industrial baiano, por exemplo, está tendo nu Escola Técnica Federal 
da Bahia o maior apoio, c os alunos que concluem os seus cursos, imediata· 
mente são aproveitados no nosso parque industrial, c com salârios que mcs· 
mo os profissionais saídos das Escolas Superiores não estilo obtendo. E se 
sente que mesmo os jovens saldos da classe z:nédin a procuram, porque a sua 
formação, ali, é da melhor categoria. 

O nosso ensino superior tem também melhorado. Mais quantitativamen
te que qualitativamente, Desapareceu o problema de excedentes com o pro· 
cesso de classificação. Afirma-se, todavia, c com razão, que a qualidade do 
ensino superior está muito a desejar. As nulas continuam mais teóricas que 
práticas, c a formaçilo definitiva do diplomado só se dá, às suas custas, no 
exercer da profissão abraçada. 

A pobreza naciomd, entretanto, faz com que seja di fiei! a presença do jo
vem brasileiro nas nossas Escolas Superiores. Os estabelecimentos oficiais 
não cobram taxas dos alunos, mas nos particulares, o custo do ensino é eleva
do. E o pai que vive de salário não tem condições para proporcionar a for
mação profissional aos seus filhos. O mal vinha sendo, cm parte, sanado com 
a concessão de bolsas de estudo . pelo Ministério da Educação; o valor dessas 
bolsas, nem sempre, porém, era suficiente para o pagamento à Escola. O Po
der rúblico marchou, então, para o crédito educativo. Atrav~s da Caix:~ Eco
nômica, são feitos empréstimos aos estudantes, com vencimento para dentro 
do primeiro ano da sua atividade profissional, a juros de IS% ao ano, mas 
sem correção monetária. E centenas de milhares de estudantes, cm todo o 
Território nacional, têm aPelado para o programa do Governo. E mais, natu
ralmente, no Norte e ao Nordeste que no Sul. 

Acontece, todavia, que nem Sempre, n1al se diploma, o recém-formado 
obtém emprego. Hâ uma espécie de saturação no nlvcl universitário. Numas 
profissões mais que cm outras. No curso de Engenharia, por exemplo, o está
gio que o estudante faz cm uma empresa, como que lhe abre a porta para con
trata~o, logo se diplome. Desde, claro, que, como estagiãrio, tenha demons
trado qualidades para o cxcrclcio da profissão. O médico, porém, como o ba
charel, como o dentista, como o farmacêutico, como o psicólogo, como o di· 
plomado cm Letras, não têm essa possibilidade. Desse modo, o primeiro ano 
de vida profissional de qualquer jovem é um ano dificil. E como atender os 
saldos do compromisso firmado com o programa do crédito educativo? 

Não há, ainda, estatfstica levantada quanto à liquidação dos débitos as
sumidos. Ao menos que se conheça. Ele roi instalado cm 1976 c até o fim do 
ano de 77 tinha contemplado 300 mil estudantes. No primeiro ano [oram 
aplicados 700 milhões; c, hoje, o valor deve estar bem elevado. Este crédito é 
rotativo: o recebido dos primeiros contratos tem que ser aplicado nas propos
tas de novos candidatos ao crédito. Não se conhece, contudo, até agora, o 
valor do retorno, que não deve ser alto. E se compreende que não seja. e que 
o crédito nilo é aplicado somente no pagamento de matricula, mas também 
na manutenção do estudante pobre, no seu sustento e na aquisição de livros c 
material escolar. 

Ano a ano, saem das nossas faculdades milhares de profissionais para 
uma demanda que nilo é pequena. Quem se diploma graças ao crédito educa
tivo tem todo interesse em liquidá·lo; mas nem sempre isto lhe é possfvcl. 
Recém-formado, o estudante de ontem depara-se com grande dificuldade de 
obter um emprego compatfvel com a carreira que abraçou. Não poucos silo 
os que, com o curso superior, submetem-se a um concurso do DASP para ob· 
ter uma colocação na categoria máxima de nível médio, Neste caso ocorrem 
t!uas injustiças: contra o profissional de nfvcl superior que busca refúgio em 
emprego não compaUvcl com sua profissão e contra aqueles que, nilo tendo a 
mesma formação cultural, concorrem em situação desvantajosa na busca de 
um c!llprego do seu nível. 

E pura estes casos que chamou atenção dos rcsponsâvcis pelo programa 
do crédito educativo. Nilo é justo que se obrigue o recém-formado que obtém 
um emprego mal remunerado a fazer o pagnmcnto de crédito obtido acima de 
suas possibilidades salariais, 

Por esta razilo é que apresento como sugestilo a idéia no sentido de que o 
recém-formado, ao liquidar o seu débito, possa fazê·lo de forma tal que us 
prestações dcvidus nilo ultrapassem 20% do salário que esteja recebendo. 

Assim ocorrendo, nilo teremos as distorções hoje existentes~ quando os 
ex-alunos n~o têm condições de liquidar seus d!bitos porque as prestações 
~ilo superiores à sua atuul remuneruçi\o, 

O Ministério da EducuçJo c Cultura tem, desse modo, que rever o !~CU 
programa. A concessão do empréstimo foi um bem, mus u forma de repõ-lo 
necessita ser reformulada. Daí a sugcstilo que fazemos ao Ministro Eduardo 
Portclla. Sun origem foi humilde, c: ele sentiu as dificuldades que enfrentou na 
suu :tscensiio na vida. Reveja-se, assim, o Progmma do Crédito Educutivo, no 
que toca à sua liquidação. Os profissionais com curso universitário siio, ano a 
ano, cm maior número: e a pobrezu nacional n5o permite a :tbsorçiio du sua 
capacidade de trabalho com facilidade. 

I! o que tenho a sugerir c a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Concedo a palavra ao 
nohre Senador Henrique Santillo. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO. Lê o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente. Srs. Senadores. 

Em um Pais carente de assistência médica, sobretudo para as populações 
marginalizadas, com elevado deficit de leitos hospitalares, é verdadeiramente 
assombroso que um hospital encontre-se com suas portas cerradas por faltu 
de recursos financeiros, principalmente levando-se em conta as despesas su
pérfluas realizadas pelo Poder público, numa ciranda de desperdícios digna 
do mais irresponsóvcl dos pcrdulórios. 

Pois está rechado o Hospital das Cllnicas da Universidade Federal de 
Goiáo; c ociosos seus 400 leitos, seus laboratórios de análises clínicas, seus ser
viços radiológicos, seu pronto-socorro, o único dn Capital do Estado. E fc· 
chado permanecerá até que as autoridades deste Pafs puderem perceber que 
mais importante, que construir edificios suntuosos e monumentais ou quais
quer outras obras gigantescas, no afil de buril:~r a aparência de Brasil potên
cin, é oferecer condições para que cspetáculos deprimentes como este não 
ocorram, levando a zero a nota pelo descaso. 

Como Hospital-Ensino da Faculdade de Medicina da UFG,tcm presta
do à comunidade inestimáveis serviços, sobretudo à população mais carente. 
Mnmém-sc, é óbvio, com recursos oficiais, sempre minguados c submetidos u 
cortes inesperados, levando ao desespero seus dirigentes c· alUnos. Estes 
encontram·se cm greve há mais de trinta dias, forma de pressão revelada, nes· 
te caso, infrutífera, pela barreira gélida da insensibilidade oposta das autori
dades responsáveis. Responsáveis? 

Prejudicados os pacientes, amostra dolorosa de um povo doente, subnu· 
trido c envelhecido precocemente, c os estudantes de Medicina, vitimas, ago· 
ra, da incompetência c da má fé dos que ainda se julgam todo-podercsos, c, 
mais tarde, quando jogados no mercado de trabalho, transformados em bodt' 
t'.,·piatório de clamorosas falhas estruturais da assistência médica, submetidos 
a empregos mal remunerados, sem tempo para a indispensável atualização 
técnico-cientifica, atendendo cm cubfculos de menos de quatro metros qua
drados, nos ambulatórios da Previdência Social, dezenas de pacientes por ho· 
ra. Negum-lhes, agora, o hospital, sua sagrada oficina de aprendizado para, 
depois, fomentarem c estimularem acusações de omissão de socorro ou de 
tratamentos inadequados. Já é tempo de os estudantes de Medicina c a classe 
médicu como um todo rêagirem contrn este farisa(smo. 

No diu 23 do més próximo passado, desta tribuna, solicitei ao Presidente 
da República que promovesse o atendimento à solicitação feita pelo Ministro 
dn Educação c Cultura, cm Exposiçi\o de Motivos ntt 365, no sentido de com
plementar recursos à Faculdade de ·Medicina da UFG, no montante de 
Cr$ J 1.500,000,00 (trinta c um milhões c quinhentos mil cruzeiros), o sufi
ciente para manter seu hospital até o final do presente exercício. Reitero esta 
socilitaçào, única forma de solução para o problema que se arrasta por quase 
dois meses, 

t evidente a situação de verdadeiro descalabro no ensino médico no 
Pais, com excesso de estudantes cm todas as clinicas para cadu paciente inter· 
nudo nos hospitais-ensino, absoluta carência de recursos materiais e huma· 
nos, indispensáveis à boa formação do médico. 

Despertam-se os acadêmicos de Medicina para a gravidade do problemu 
e estilo exigindo melhor padrão de ensino. 

Nos últimos dias, alunos de oito faculdades de Medicina no Pais recor· 
rem uo movimento grevista como legitima forma de pressilo sobre as uutori· 
dudes de ensino. Em vista de uma situação que se está agravando, solicitarei à 
Comisslio de Saúde do Scnudo Federal que promova umu sessão de debutes 
sohre esse problema, com 11 prcsenca do Ministro du Educuçiio c do Ministro 
d:t Saúde:, como contribuição do Congresso Nucionaln tentutivtr de suu so· 
luçào. 

Era n que tinha a diler, Sr. Presidente, (Muito bem!) 

o SI!, I'RESIIlENTE (Lourivul Buptistu)- Nuo hú muis oruclorcs in
critos. 
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~ada m:ds havendo que: tn.1tar, vou c:nccrr<~r a ~e~~üo, de~ignando para" 
próxínH a .'lcguintc 

ORDEM DO DIA 

-I-

Votaçno, ~m turno lmico, do rc:quc:rinu:nto 284, de: 1979, do Sc:nador 
Orestes Qué:rciu solicitundo o desarquivamento do projc:to de: Lei do Sc:nudo 
n~' IJH, de: 197H, de sua autoria, qut: altera a redução do~ I~' do artigo 6~', da 
Lei n9 6.367, de J9dc outubro de 1976, que dispõe sobre o sc:guro de ucidc:ntes 
do trabalho a cargo do JNPS. 

-2-

Votação, cm turno único, do requerimento n9 286, de 1979, do Senador 
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos anais do Senado Federal, do 
artigo intitulado "odylo", de autoria de Josu~ Montel!o, publicado no Jornal 
do Brasil, de 22 de agosto de 1979. 

-3-

Votação, em turno único, do requerimento n11 287, de 1979, do Senador 
Orestes Quérciu, solicitando o dcsarquivamento do projeto de Lei do Senado 
n9 147, de 1978, de sua autoria, que acrescenta parágrafo único ao artigo 39 do1 
Lei n• 5.B59, de II de dezembro de 1972. 

-4-

Votação, em turno único, do requerimento n9 289, de 1979, do Senador 
Aloysio Chaves, solicitando a retirada do projeto de Lei do Senado n11 61, de 
1979, de sua autoria, que especifica as hipóteses cm que as decisões, nos dissí· 
di os colctivos, poderão estabelecer normas e condições de trabalho. trata do 
cxc:rcicio do direito de greve e dá outras providências. 

-S-

Votação, em turno único, do requerimento n~ 295, de 1979, do Senador 
Henrique de La Rocque, solicitando a tramitação conjunta dos projetas de 
resolução n•s 31, de 1979, do Senador Humberto Lucena, que altera o regi· 
mento interno do Senado Federal, e 34, de 1979, do Senador Franco Monto· 
ro, que assegura às entidades de classe o direito de se pronunciarem sobre 
proposições em andamento no Senado c disciplina esse direito. 

-6-

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali· 
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se· 
nado n• 91, de 1979, do Senador Humberto Lucena, que isenta o sal6rio mini· 
mo de descontos para a Previdência Social, c dâ outras providências, tendo 

PARECER, sob n• 283, de 1979, da Comissão: 
- de Constltulçio e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

-7-
Votação, cm primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali· 

d:~dc, nos tc:rmos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do se· 
nado n11 96, de: 1979, do Senador Nelson Carneiro, que modifica a redução do 
art. 2ç da Lei nQ 4.266, de 3 de outubro de 1963, que instituiu o salário-família 
do trabalhador, tendo 

PARECER, sob n• 223, de 1979, de Comissão: 
- de Constltulçio e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto venci· 

do dos Senadores Lázaro Barboza, Tancrcdo Neves, Hugo Ramos c Cunha 
Lima. 

-8-

Votação, em primeiro turno (uprecinçüo preliminar du constitucionali· 
dade nos termos do urt. 296 do Regime Interno), do Projeto de lei do Senado 
n"' 112, de 1979, do Senador Cunha Lima, que considera não tributáveis para 
efeito do Imposto de: Renda, os proventos c pensões nas condições que indica, 
tc:ndo 

PARECER, sob n• 334, de 1979, da Comissão: 
- de Constltulçio c Justiça, pela inconstitucionnlidade. 

-9-

Discussão, em primeiro turno (nprcciuçào preliminar da constitucionuli· 
d:u.h: c juridicidade, nos tc:rmos do urt. 296 do Rcgimc:nto Interno), do Projc· 
to de Lei do Senado n• 157, de 1979, do Senador Franco Montoro, que dispõe 

,:J .• 

sobre: amparo ao trabalhador desempregado, garanlindo·lhe o dirc:ito ao 
auxilio-doença c a aposentadoria por invalidez, tc:ndo 

PARECEI\, sob n' 338, de 1979, do Comi»uo: 
-de Constilulçi\o c Justh;u, pc:la inconslitucionalid>.~de t: injuridicidade. 
(Dependendo da vot:u;ão do Requerimento nY 319, de I CJ79, do Senador 

Franco Montoro, de: adiamento da discussão, para diligência junto ao lnsti· 
tutu Nacional de Previdência Social.) 

O SR. PRESIDENTE (lourival Baptista)- Está cncc:rrada a sc~são. 

{ Lnanta·.re a .\'enào iu !8 Jwra.r e ~5 mit~uto.1·.! 

ATO DO PRESIDENTE 
N• %6, DE 1979 

O Presidc:nte do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe confc:· 
rem os artigos 52, item 38, c 97, inciso IV, do Regimento Interno c de acordo 
com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato n9 2, de 04 de 
abril de 1973, e tendo cm vista o que consta do Processo n9 00399\j79-2, 

RESOLVE aposentar João Batista Castejon Branco, no cargo de Técni· 
co Legislativo, Cla5Se Especial, Código SF-AL·Oll. Referencia 57, do 
Grupo-Atividades de Apoio Legislativo do Quadro Permanente do Senado 
Federal, com base nO!; artigos 101, inciso III, e 102, inciso I, alínea ··a" da 
Constituição da República Federativa do Brasil, combinados com os artigos 
403, inciso 11,404, inciso I, c392, § 4• da Resolução SF n• 58, de 1972 c ortigo 
405, inciso IV,§ 2• do mesma Resolução alterado pela Resolução SF n• 30, de 
1978, com proventos integrais acrescidos de 20% e a gratificação adicional a 
que tem direito na forma do ortigo 3• da Lei n• 5.903, de 1973 c o ortigo lO da 
Lei n• 4.345, de 1964, observando-se o disposto no artigo I 02, § 2• da Consti· 
tuiçào. 

Senado Federol, 04 de setembro de 1979.- Senador Lulz VIana, Presi· 
dente do Senado Federal. 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 

RESENHA DAS MAT~RIAS APRECIADAS DE 
I• A 31 DE AGOSTO DE 1979 

(Art. 293, inciso 11, do Regimento Interno.) 

Projetos Desarquivados nos lermos do 
Art. 367, in fin<, do Regimento Interno: 

Projeto de Lei do Senado n• 166, de 1977- Senador Otto Lehmann
dispõe sobre o tombamento da sede da razenda Santa Mônica, cm Valença, 
Estudo do Rio de Janeiro, antiga propriedade do Barão de Ururai, onde Du· 
que de Caxias morou na velhice, e viria a falecer, c dá outras providências. 
(Requerimento n• 225f79)- Sessão: 1•·8·79. 

Projeto de Lei do Senado n• 266, de 1977- Senador Otto Lehmonn -
altera dispositivo da Lei n9 3.071, de 111 de janeiro de 1916, corrigida pela lei 
n• 3.725, de 15 de janeiro de 1919- Código Civil Brasileiro -'modiflcodo 
pela Lei n"' 4.1.:!1, de 27 de agosto de 1962, c dá outras pr11vidéncias. (Reque· 
rimcnto n• 226/79)- Sessão: 1•·8·19. 

Projeto de Lei do Senado n• 113, de 1977- Sena4or Otto Lehmonn
altera dispositivo do Código de Processo Civil atinente à intimação do deve
dor para ;s arrematação de bens penhorados. (Requerimento n9 242/79)
Sessão: l·B· 79. 

Projeto de Lei do Senado n• 120, de 1977 - Senador Otto Lehmann -
c:stabelccc normas reguladoras do trabalho avulso no meio rural, c doí outras 
providências. (Requerimento n• 243/79)- Sessão: 3·8-79. 

Projeto de Lei do Senado Íl9 267, de 1978- Senador Orestes Quí:rcia
altera c acrescenta dispositivo na Consolidação das Leis do Trabalho pura o 
lim de atribuir ao Tribunlll Superior do Trabalho, a competência de expc:dir 
instruçilc:s regulando as eleições sindicais. (Requerimento n9 247 /79)- Sc:s
sào: 6·B· 79. 

Projeto de lei do Senado n11 192, de 1977- Senador Ruy Santos- visu 
umparur a culturu artística popular através das bundas de músic:1s, c doí ou
tras providências. (Requerimento nv 248/79)- Sessão: 7·8-79. 

Projeto de Lei do Scmtdo n~ 85, de 1978- Senador Orestes Quércia
~liminu a opçilo existente no regime do Fundo de Garantia do Tempo de Ser
viço, compulibizundo·o com o sistema da estabilidade no emprego. (Requc:ri· 
menta n' 249/19)- Sessão: 7·8·19. 

Projeto de Lei do Senudo n9 239, de 1978- Senador Orestes Qui:rciu
revigora o urt. 505 du Consolidação das leis do Trubulho. (Rc:querimento 
n' 250/19)- Sessão: ·8·8·19. 

Projeto de Lei do Senudo n9 24, de 1978- Senador Orestes Quérciu
dú nov:l redução ao un. 227 do Dccrcto·lei n9 5.452, de JY de muio de 194J 
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{Con.~olid:u;fw das Leis do Trab:dho), (Requerimento nv 25of79)- Scss~n: 

IO·X-79. 
Projeto de Lei do Senado n~' 33, de I 97S- Sen;tdnr Orestes Quércia

rcvogu o§ 3" do art. 67 da Lei n" 5.6M2, de 21 de julho de 1971, que regulou 
a \Jrganilaç~o. o l'uncionmncnto cu extinção dos partidos políticos, (Requeri· 
mcnto nv 259/79)- Sessüo: 28-H-79, 

Projeto de Lei do Semtdo n" 37, de 1979- Senador Otto Lchm:mn
;u.:rescenta ~ 4~' uo i.trt. 6S7 do Código de Processo Civil (lei n~' 5.H69, de I" 
de janeiro Je 1973). (Requerimento nY 260/79)- ScssUo: 28-B-79. 

Projeto de Lei do SenaJo n~' 165, de 1978 -Senador Otto Lchm;~nn -
d(L novil rcd;~çiio <LO art. 19 da lei n~> 6.515, de 26 de dezembro de 1977 {lei 
do Divórcio) (Requerimento nY 261/79)- S~ssào: 2H·8-79. 

Projeto de Lei do Senado nY 36, de 1978 - Sen;~dor Orestes Quércia -
dú nova redução ao art. 224 do Decreto-lei n~' 5.452. de I Y de maio de 1943 
(Consolid:~çito das Leis do Trabalho) (Requerimento n' 263/79)- Scssüo: 
2X·X-79. 

Projeto de Lei do Senado n~' 57. de 1978- Senador Orestes Quérci:t
modifica :1 redução de dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-lei nY 5.452, de 19 de muio de 1943. (Requerimento 
n• 264/79) - Sossüo: 29-H-79. 

Projeto de Lei do Senado nY 135, de 1978 -Senador Orestes Quérci:1 -
estende o direito ao sal{trio·família ;~os empregado.~ domésticos. (Requeri· 
mcnto n• 266/79)- Sessão: 29-H-79. 

Projeto de Lei do Senado n~' 192, de 1978- Senador Orestes Quércia
:!Itera dispositivo da Consolidação d;~s Leis do Trabalho. Desarquivado tarn
hém, por estar tramitando em conjunto, o Projeto de Lei do Sen<~do nY 180, 
de 1970). (Requerimento n• 269/79) - Sessüo: 29-H-79. 

Projeto de Lei do Senado n' 195, de 1978- Senador Orestes Quércia -
introduz alteração na Consolidaçüo das Leis do Trabalho. (Requerimento 
n• 270/79)- Sessüo: 29-8·79. 

Projeto Aprovado em JY Turno 

Projeto de Lei do Senado n~' 19, de 1979- Senador Humberto Lucena 
-/i:<o;u novos limites de idade para inscriçüo cm concurso público ou prova de 
sclecào cm entid;~des da ;~dministraçüo indircta, c dá outras providências. 
Sessão: 29-S-79. 

Projetas Aprovados e Enviados à Cimara dos Deputados: 

Projeto de Lei do Senado n' 106, de 1979- Senador Aloysio Chaves
altera o art. 134, inciso II, do Código Civil Brasileiro. Sessão: 1•-8-79. 

Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 3, de 1974 (n' 
845/72. na Casa de origem)- altera a Lei n' 5.988, de 14 de dezembro de 
1973, que regula os direitos autorais, c dá outras providências. Sessão: 2·8· 
79. 

Projeto de Lei do Senado n' 4, de 1979 - Senador Nelson Carneiro -
estende aos depósitos judiciais cm dinheiro, ordenados por outras auto rida· 
des judiciárias, a corrcção monetária prevista para os ordenados por Juizes 
Federais. Sessão: 13-8-79. 

Projeto de Lei do Senado n' 18, de 1977 -Senador Otto Lehmann
dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, c dá outras providências. 
Sessão: 17·8-79. 

Projeto de Lei do Senado n' 248, de 1976- Senador Nelson Carneiro
proíbe a pesca da baleia no mar tcrritorinl brasileiro, c dá outras providên· 
cias. Sessilo: 24-8-79. 

Projeto de Lei do Senado n' 46, de 1974- Senador José Lindoso- dá 
nova redaçilo à letra b do inciso II do art. 5o da Lei n' 5.890, de 8 de junho de 
1973. Sessão: 27-8-79. 

Projeto do Lei do Senado n' 60, de 1976- Senador Orestes Quércia
dú nova redução uo mt. 450 do Decreto-lei nY 5.452, de 19 de maio de 1943 
(Consolidação das Leis do Trabalho). Sessuo: 27-S-79. 

Projeto de Lei do Senado n' 166, de 1977 - Senador Otto Lehmann
dispõe sobre o tombamento da sede da Fazenda Santa Mônica, cm Vulençu, 
Estado do Rio de Juneiro, antiga propriedade do Burilo de Urural, onde Du· 
que de Caxias morou na velhice, c viria u falecer, e dá outras providências. 
Sessão: 2H-79. 

Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Cllmara n~' H5, de 1978 (nY 
~.931/76, nu Casa de origem), modifica a redução do art. 306 do Código de 
l,rocesso Civil. Sessão: 28·8·79. 

Projeto de Lei do Senado nY 35, de 1979- Senador Puulo Urossard
revoga o mt. 528 da Consolidação das Leis do Trubulho, aprovadu pelo 
Decreto·ld nY 5.452, de l~' de m:Lio de 1943. Sessão: 28·8-79. 

Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmum nY 123, de 19"'8 (n~' 
1.230/75, nu Casa de origem), altera dispositivos da Lei nY 5.108, de 21 de se
tembro de 1966- Código Nacional de Trânsito. Sessão: 29-H-79. 

Projeto de Lei do Senado n' 157, de 197S- Senador Dirceu CHdoso
inclui, no Plano Nacionul de Viação, a Rodovia lúna (BR·261)-Muniz 
Freirc-Anutiba-Piaca-Aiegrc, fazendo ligação com;~ BR-IOL c dít outras 
providências. Sessilo: 31·H· 79. 

Projeto de Lei do Senado n' 139, de 1979- Senador Nelson Carneiro
acrescenta dispositivo ao vigente Código de Processo Penal (Decreto-lei n~' 
3.689, de 3 de outubro de 1941). Sessão: 31·8-79. 

Projclos Apro\'ados c Enviados i Sanção: 

Projeto de Lei da Câmara n' 30, de 1979 (n' 5.795;-8, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da República- autoriza a Cernis· 
são de Financiamento da Produção- CFP, a alienar o imóvel que menciona. 
Sessão: 2-8-79. 

Projeto de Lei da Câmara n' 125, de 1978 (n' 5.569/78, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da República- dispõe sobre requi· 
siçào de servidores públicos da Administração Dircta c Autárquk.J. pela Jus· 
tiça Eleitoral, c dâ outras providências. Sessão: 7·8-79. 

Projeto de Lei da Câmara n' 57, de 1979 (n• 1.637/79, nu Casa de ori
gem)- dispõe sobre o exercício da análise clinico·laboratorial. Sessão: 24·8· 
79. 

Projeto de Lei da Câmara n' 8, de 1978 {n' 2.329/76, na Casa de origem) 
- introduz alterações na Lei dos Registras Públicos, quanto às escrituras c 
partilhas, lavradas ou homologadas na vigência do Decreto n~' 4.857, de 9 de 
novembro de 1939. Sessão: 28-8-79. 

Projeto de Lei da Câmara n' 40, de 1979 {n' 1.124/79, na Casa de ori
gem) - introduz alterações na Lei n' 5.969, de li de dezembro de 1973, que 
institui o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária- PRO AGRO. 
Sessão: 28-8-79 (Extraordinária). 

Projeto de Lei da Câmara n' 3, de 1977 (n' 521/71, na Casa de origem) 
-cria exigências para o registro civil das entidades de assistência ao menor. 
Sessão: 29-8-79. 

Projetas Aprowados e Enwiados i Promulgaçio: 

Projeto de Decreto Legislativo n' 17, de 1979 (n' 18/79, na Càmara dos 
Deputados)- autoriza o Excelentíssimo Senhor Vicc-Prcsidcnte da Repúbli· 
ca a ausentar-se do Pais, no período de 13 a 16 de agosto de 1979, cm visita ao 
Paraguai. Sessão: 9·8-79 (Extraordinária). 

Projeto de Resolução n' 3, de 1978- Comissão de Constituição e Jus
tiça- suspende a execução das Resoluções n's 29, de 1972 e I, de 1973, da 
Secretaria de Educação do Estado de São ?auJo. Sessão: IJ.B-79. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 7, de 1979 (n' 6/79, na Câmara dos 
Deputados) - aprova o Protocolo sobre Privilégios, Isenções c Imunidades 
da Organizaçuo Internacional de Telecomunicações por Satélites - INTEL
SAT, assinado cm Washington, no dia 19 de maio de 1978, pelo Governo 
Brasileiro. Sessão: 20-8·79. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 8, de 1979 (n' 4/79, na C:imara dos 
Deputados), aprova o Protocolo de Prorrogação do Acordo sobre o Comé:r· 
cio Internacional de Têxteis (Acordo Multifibras), assinado cm Genebra, a 30 
de dezembro de 1977. Sessão: 20-8-79. 

Projeto de Resolução n' 52, de 1979- Comissão de Economia -auto
riza o Governo do Estado de Santa Catarina a alterar a finalidade da apli
cação dos recursos remanescentes, previstos na Resolução n9 28, de 30 de ju· 
nho de 1977, do Senado Federal. Sessão: 23-8-79 {Extraordinária) 

Projeto de Resolução n• 35, de 1979- Comissão de Legislação Social
autoriza o Poder Executivo a alienar, à Empresa Agropecuária Santa Ursulu 
LTDA.,Iotcs no Distrito Agro pecuário da Superintendência da Zona Franca 
de Manuus (SUFRAMA) para a implantação de projetos devidamente apro
vados, em área de quinze mil hectares. Sessão: 24-8-79. 

Projeto de Resolução n9 54, de 1979- Comissão de Finanças- uutori· 
za o Governo do Estudo do Rio Grande do Sul a realizar opcruçà'o de em· 
préstimo externo no valor de USS 53,000,000.00 (cinqUenta e trés milhões de 
dólurc:s) paru ser aplicado em programas prioritários do Estado. Sessi\o: 
24-X-79. 

Projeto de Decreto Legislativo nY 9, de 1979 (nY H/79, na C:lmam dos 
Deputudos}- o1provu o texto do Acordo sobre Jmunidudes,lsenções c Privi· 
l~gio.~ do Fundo Finuncciro paru o Desenvolvimento da Uaciu do Prata no 
território dos pulses membros, otprovado nu IX Reunii'\o de Chuncderes dos 
palses du Bucia do Prata, a 9 de de1.embro de 1977, Sessilo: ~7-S-79, 

Projeto de Resolução nY 55, de 1979- Comissilo de Economiu- auto· 
ri1.u 11 Prefeitura Municipul de Suntu Rosa (RS) u elevar em CrS. 7.769.576,60 
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(sete milhões, setecentos e sessenta c nove mil, quinhentos c setenta c seis cru· 
zc:iros c sessenta centavos) o montante de sua divida conso\idudu. Scssào: 
2K·8·79 (Extruordinúria), 

Projeto de Resolução n• 51, de 1979- Comissão de Constituição c Jus· 
liça- suspende a execução do inciso II do art. 119 da Lei n• 5.406, de 16 de 
dezembro de 1969, do Estudo de Minas Gerais. Sessão: 31-8-79, 

Projetas Aprovados e Enviado' â Coml!i!iio de Rcdatio: 

Projeto de Lei do Senado n• 17, de 1977- Senador Franco Montara
estabelecendo que o menor de 21 anos eleito Prefeito, V ice-Prefeito ou Vc:rca· 
dor adquire plena capacidade juridica. Sessão: 3·8·79. 

Projeto de Resolução n• 50, de 1979 -Comissão de Constituição e Jus· 
tica- suspende a e~ccuçào do artigo 19, da Lei n'~ 10.421, de 3 de dezembro 
de 1971, do Estado de São Paulo. Sessão: 15·K·79 (Extraordinária). 

Projeto de Lei do Senado n• 159, de 1976-Complementar - Senador 
Nelson Carnc:iro- introduz modificações na Lei Complementar n'~ 26, de 11 
de setembro de 1975. Sessão: 21·8·79. 

Projeto de Lei do Senado n' 247, de 1977- Senador Itamar Franco
dispõe sobre n aplicação dos recursos do Fundo de Parlicipaçào dos Municí· 
pios, c d!l outras providências, Sessão: 28-8-79. 

Projeto de Resolução n• 49, de 1979- Comissão do Distrito Federal
aprova as contas do Governo do Distrito Federal relativas ao excrcício de 
1977. Sessão: 23·8·79 (Extraordinária). 

Projeto de Lei do Senado n• 136, de 1976- Senador Lourival Baptista 
-altera a Lei n• 4,886, de 9 de dezembro de 1965, que regula as atividades 
dos representantes comerciais autónomos, c dâ outras providências. Sessão: 
24-8-79. 

Projeto de Resolução n•4, de 1979- Senador Murilo Badaró- altera a 
redução do art. 164, parágrafos 1'~ c 2'~, item 2, do Regimento Interno do Se· 
nado Federal. Sessão: 28·8· 79 (Extraordinária), 

Projeto de Lei do Senado n• 58, de 1979 - Senador Nelson Carneiro
introduz alteração no Decreto-lei n9 221, de 28 de fevereiro de 1967, que dis
põe sobre a protcçào c cstfmu\os à pesca. Sessão: 29·8-79, 

Projelos Retirados pelo Autor c En~i11dos ao Arquho: 

rrojeto de Lei do Senado n• 115, de 1979- Senador Aderbal Jurema
dispõe sobre a utilização do álcool para uso combustível automotivo. Sessão: 
I Q.g. 79 

Projeto de Lei do Sena.do n'~ 176, de 1979- Senador Franco Montara
dispõe sobre ampilro ao trabalhador desempregado, garantido-lhe o direito 
<ao auxílio-doenç<.~ e à aposc:nt<.~doria por invalidez. Sessão: 28-8-79. 

Projelos Rejeitados e Enviados ao Arquivo: 

Projeto de Lei do Sen<.~do n' 9, de 1979- Senador Orestes Quércia
dispõe sobre a isenção de imposto de renda para os proventos da aposentado
ria c para us pensõc:s, sob a condição que especifica. Sessão: 19·8-79. 

Projeto de Lei do Senado n'~ 241, de 1977- Senador José Lindoso- ai· 
ter~l os dispositivos do Código Civil (Lei 09 3.071, de I'~ dej:mdro de 1916), c 
dâ outras providéncias. Sessão: J-8-79. 

l>rojcto de Lci do Senado n9 130, de 1979- Scnador Orestes Quércia
acrescenta parágrafo único ao art. 99 da Lei n' 6,019, de J de janeiro de 1974, 
que dis!'IÕC sobre o trabalho tt:mporário nas empn:sas urbanas. Sessão: 
3·B· 79. 

Projctll de Lt.:i do Senudo n"' 236, de 1978- Senador Nelson Carneiro
dispõe sobre: os serviços da vigilúncia cm navios, por vigias portuúrios. Ses· 
:-.;lo: 6-H· 79, 

Projeto de Lei do Senado nY 147, de 1979- Senador Orestes Quí:rcia
ils:-.egur<.l sul:irio igual uo do dispensado ao empregado contratado pura 
substitui-lo. Sessão: 6~8-79. 

Projeto dt: Lei do Senado n'~ 89, de 1979- Senador Cunha Limu- a \te· 
ra os urts. 15, capllt, c 16 do Dccn:lo-lci n9 1.642, de 7 de dezembro de: 1978, 
Sessão: 24-H-79. 

Projclos En~lados ao Arquivo nos termo' do art. 278, 
do Regimento Interno: 

Projeto de Lci da Câmara nY 117, de 1978 (nY 1.561/75 no1 C.:tsa de: ori· 
gcm) - :~~o:rcscenHJ ~ (Jv ihl urt. 42 du Lei n9 S. 108, de 21 de setembro de 1966 
- üh.ligo N:1cionul de Trftnsito. Scss1io: 2-H-79. . 

Pwjcto de Lei da Coimara n~' 133, de 197H ln"' 3.879/77 nu Cusu de on· 
~cm) ~ iiCrcsccntu dispositivos uo Código Nucional de Tntnsito (Lei nv 
5.JOH, de 21 de scternbro de 1966). Scssi'lll; 2-H-79. 

Projeto de Lei da Ciimura nv !H, de: 1979 (nY H61j75, nu Casa de origc:m) 
- disp0c sobre: transporte colctivo cm carrocc:rias de caminhões, e dá outras 
providencias. Sc:ssão: 2-8-79. 

Projeto de Ld du Câmara nY 21, de 1978 (n' 125/75, na Casa de origem) 
-dispõe: sobre as empresas de trunsportc rodoviário de carga ou de: passagc:i
ros, c dú outras providi:ncias. Sessão: 3-8~79, 

Projcto de Lei do Senado n9 335, de 1978 -Senador Orestes Quércia -
altera a redaçào de dispositivos da Lei n• 4.737, de 15 de julho de 1965, que 
instituiu o Código H:itoral. Sessão: 31-H-79. 

Projeto de Lei do Senado n'~ 40, de 1979- Senador Marcos Freire- ai· 
hmt a rc:duçào do art. 250 da Lei n9 4.737, de 15 de julho de: 1965 (Codigo 
Eleitor:~\) c: revoga a Lei n'~ 6.339, dc 19 de julho de 1976 c: o Decreto-lei n.,. 
1.538, de 14 de abril de 1977. Sessão: 31·8·79, 

Rcqucrimenlos de Urgência 
(art. 371, uc" do Regimcnlo Interno) Aprovados: 

Rcqucrimc:nto n9 246, de 1979, de urgénciu para o Projelo de Lc:i do Se· 
nado nll 248, de 1976- Sc:nador Nelson Carneiro- proíbe u pesca da baleia 
no mar tcrritonal brasileiro. Sessão: 3-8-79. 

Rc:quc:rimento n9 283, tlc 1979, de urgência para a Indicação n'~ 2, de 1975 
- Senador Itamar Franco - inslitui, no Senado Fedc:ral, idêntico c:stágio 
para universitários, nos moldc:s do e~istente na Câmara dos Deputados, Ses· 
são: 24~8· 79. 

Requerimento de Urgência (art. 371, "c", do Regimento Interno) 
Retirado pelo Autor e Enviado ao Arquivo: 

Requerimento n• 274, de 1979, de urgência para o Oficio n' Sf\7, de 
1979- Governador do Estado do Rio Grande do Sul- Solicitando autori· 
zactio do Senado Federal para que: aquele Estado possa contratar opc:raçiio 
de c:mpréstimo externo, no valor de U RS 53,000,000.00 (cinqUenta c três mi· 
lhões de dólares destinado a programas prioritários do Estado. Sessão: 
23·8· 79. 

Requerimentos de Urgéncia (art. 371, .. c" do Regimento Interno) 
RejeltadD!I e Enviados ao Arqul~o. 

Requerimento n'~ 252, de 1979, de urgência para o Projeto de Lei do Se:· 
nado n'~ 83, de 1978- Senador Mauro Bcnevides- estabelece a obrigatorie
dade: de rc:visiio semestral dos níveis de: salário mínimo, e dá outras providên
cias. Sessão: 23·8· 79. 

Rcquerimento n9 282, de 1979, de urgência para o Projeto de Lei do Se
nado n'~ 245, de 1978- Senador I tum ar Franco- dispõe sobre aposentado
ria especial para os músicos inscritos na Ordem dos Músicos do Brasil. Ses· 
são: 23·8· 79. 

COMISSÃO MISTA DE ORÇAMENTO 

A Comissão Mista de Orçamento, tendo em vista o disposto no art. 95 
du Resolução n" \,de: \970, do Congresso Nacional resolve baixar as seguin
tes normas: 

Art. 111 A tramitação, na Comissão Mista, do Pmjcto de: Orçamento é 
regulada pelas Normas abaixo c:stabc:lecidas. 

Arl 29 Rccebido pela Comissão o Projeto, o Presidc:nte, na forma do 
:1rt. 91 da Rc:solucào n9 I j70 (CN), o distribuirá entre 'Relatores por ele: esco
lhidos, obed~:cidos os seguintes princípios: 

I -O projeto será desdobrado cm anexo, Orgão ou parte de: Orgão, sen· 
do u distribuição feita cquitativamcnlc entre Senadores e De!'lutados. 

II -O anexo, Orgão ou parte, rel:nudo por Dcputado, num ano, o será, 
por Senador, no outro e vice-vcrsa. 

Art. 31' O Presidente: poderá designar dois membro~ da Comissão, res· 
rectivamenle·, do Senado e da Câmara, para coordcnução dos Relatórios re
rcrentc:s a anexo, Ogàos ou partes deferidas·;:~ cada uma das Casus. 

Art. 4'~ Os trabulhos da Comissão só podem ser ab~:rtos com a presença 
de, no mínimo, 20 membros, 

Das emenda! 

Arl, 5'1 As emendas serão rccebidus pela Comissão, dentro de 20 dias a 
contar dtl distribuição dos avulsos, e, ao lim deste prazo, dcspachudus pc:lo 
Prc.~identc. 

Pnrágrufo Unico. Do dcspncho que inudmitir emenda, poderã huver 
rccurso do autor, rnm a Comissão, dentro de 24 horus. 

Art. 6Y Findo pra:w previsto no art. 5Y, o Presidente du Comissão pro
videm:iurÍl u publicaçilo das emcndus admitidas devidamente ordcnudas se· 
~undo as unidade~ e o esquema da clussificaçiio orçumentftriu aàotudus no 
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prnjc::to c sempre que passive/, por ordem alfabética das Unidades Federati
vas c do nome parlamentar do autor. Art. 18. As cmcndus lierilo submetidos à discussão e votação cm bloco, 

conforme tenham: parecer favorável; favorável parcialmente; fuvor6vel nos 
termos de Substitutivos; e finalmente, us de parecer contrário. * 19 Não serão publicadas as justilicutivas das emendas, devendo, en

tretanto, serem presentes ao Relator como subsídio. 
~ 2Y As emendas não admitidas serão oportunamente publicadas em 

;1vulso cspcciul. da Dlscussio e Votaçilo 

Art. 79 As emendus serão obrigatoriamente dutilogrnfudus cm formu- Art. 19. Lido o parecer do Relutar, iniciar-se-á u disculisào da nultériu, 
lúrios próprios, distribuídos pela Comissão c devidamente classificadas c ussi- obedecido os seguintes princípios: 
nadas nuli 4 vias. I- nenhum dos membros da Comissão poderá falar mais de cinco mi· 

Pnrúgrafo Li nico. As emendas deverão e:;tur rigorosumcnte classifica- nulos, prorrogáveis por mui~ cinco, sobre as emendas, salvo o Relator. que 
lias segundo o esquema udotado no projeto, . falarú por último, podendo fazê-lo pelo dobro do prazo; 

Art. 8Y Não será aceita pelo Presidente da Comissào emcnda 4ue: ll- o autor da emenda, se n~o for membro d01 Comissão, podcr:i falar 
I -Contrarie o disposto no artigo 65, § J9, da Constituição Fcderul, •·er- pelo prazo improrrogável de cinco minutos; 

bis: '"Não será objeto de delibcrução a emenda de que decorra uumento de III- não serão admitidos apartes cm qualquer f:1sc da discussão. 
llcspesn globul ou de cadu órgão, fundo, projeto ou programa, ou que vise a Art. 20. Não se concederá vista de parecer, projeto ou emenda. 
modificar-lhe o mont:mtc, a natureza ou o objcto". Art. 21. A critério do Presidente da Comissão, falt:1ndo tr~s dias ou 

li- Contrarie o disposto no artigo 33 da Lei nll4,320, de 17 de março de menos pura o término do prazo de apresentação do parecer, o projeto c as 
1964, wrbis: "Não se admitirão emendas ao Projeto de Lei de Orçamento que emendas poderão ser apreciadas pela Comissão, sem discussão ou encnmi· 
visem a: nhamenhl. 

a) alterar a dotação solicitada pura despesa de custeia, salvo quando Art. 22. Encerrada a discussão, passar-sc-â à votação. 
provada, nesse ponto, a incxutidào da proposta; Art. 23. As deliberações da Comissão Mista iniciar-sc-ào pelos repre-

b) conceder dotação para o início de obra cujo projeto niio esteja aprova- sent:mtes da Câmara dos Deputados, sendo que o voto contrário da maio riu 
do pelos órgãos competentes; dos representantes de uma das Casas importará na rejeição da matéria. 

c) conceder dotação para instalação ou funcionamento de serviço que Parúgrufo único. O Presidente terá somente o voto de desempate. 
nào esteju anteriormente criado; Art. 24. As emendas poderão ser destacadas para discussão c votação 

d) conceder dotação superior aos quantitativos previamente fixados cm em separado, na· Comissão. 
resolução do Poder Legislativo para concessão de auxilias e subvenções", § 111 O destaque só poderá ser requerido com apoiamcnto de, pelo me· 

I I 1- Seja constituída de várias partes que devam ser dirigidus em emen- nos, I /3 dos representantes da Câmara dos Deputados ou do Senudo Fede-
das distintas. ral, na Comissão Mista. 

Art. 911 As emendas só conterão um item e se referirão, quando for 0 § 211 Somente poderão falar sobre os destaques, e pelo prazo de cinco 
caso, a upenas uma localidade c a um projeto ou atividade, minutos improrrogávcis, o autor do destaque e o Relator da mnt~ria. 

Parúgrafo único. Quando se tratar de emenda de intcrligaçüo de locali- Art. 25. Os pedidos de verificação, durante a votação na Comis~üo, 
dudes, só serão mencionadas, além do projeto ou atividadc, as localidades somente poderão ser feitos com o apoiamento de 1/3 dos representantes do 
<Jndc se inicie e termine a interligação. Senado Federal, na Comissão Mista. 

Art, 10. Nas dotações globais,.sujcitas a regime de quotas, os Relatores. Art. 26. Os pareceres da Comissão sobre o projeto deverão estar defi-
;:!presentarào emendas substitutivas, que reúnem as relações apresentadas nitivamente votados até 20 dias após o encerramento do prazo para a apre-
pelos Congressistas. sentaçào das emendas. 

Art. 11. Não poderão figurar nos boletins de Subvenções Sociais as cn· . Art. 27. Rejeitado o parecer do Relator, o Presidente da Comissão de· 
t idades que não estejani devidamente registradas no Conselho Nacional de s1gnará um novo Relator para dirigir o vencido. 
Serviço Social, ou averbadas, no caso das mantidas, exceto as do Poder Públi
co. 

An. 12. Só serão atribufdas cotas de Subvenções Sociais aos Parlamen· 
t~res no exercício pleno do mandato. 

Art, 13. Somente poderão ser vinculadas destinações para: 
l-Bolsas de Estudo; 
II -Assistência Social; c 
III -Assistência Educacional. 
§ I 11 As dotações destinadas às entidades educacionais deverão ser pre· 

fcrc:ncialmcntc destinadas a Bolsas de Estudo. 
§ 29 As dotações destinadas às Prefeituras Municipais deverão ser obriga-

toriamente vinculadas. 
Art. 14. A Presidência deliberará sobre: 
a) Prazo pura entrega dos boletins de Subvenções c cmend01s; 
b) fixação da cota de Subvenções Sociais dos parlamentares; e 
c) tix~u;ão de quantitativos mfnimos das Subvenções Sociais. 
Art. 15. A Presidência, na distribuição dos relatórios, poderá uvocur 

total ou parte do Anexo. 

Art. 16. O Relator apresentará seu parecer por escrito, até 24 horas an· 
1es da hora marcada pura" a reunião da Comissão dcstinadn a apreciá·lo. 

§ JY A não obscrvânci01 do prazo de que trata este artigo importará nu 
Ucsignuçào de um Relator substituto, que, dentro de 3 (três) dias, apresentará 
ti purccer. 

~ 29 O parecer do Relator deverá estar à disposiçUo dos membros da 
C <1m issào, mimcogrufudo, untes da Comissão apreciá· lo. 

Art. 17. O parecer do Relator consturú de: 
a) relatório expositivo da matéria cm exume: 

b) vot~ conclusivo sobre a conveniência de aprovação ou rejeição tatu/ 
uu purcial, d:1s proposições, sob c=xamc, ou sobre u neccssidude de se lhes dar 
Substitutivo. 

Parúgmfo ünico. As emendus que tiverem o mesmo objctivo serão reuni· 
ditS cm ordem numéricu e terão um só purc:cer. 

da Partfcfpaçilo das Comissões Permanentes 

Art. 28. A participação das Comissões Pi:rmnncntes, no estudo da ma
téria orçamentária, obedecerá ns normas estabelecidas no art. 90 do Regi· 
menta Comum (Res. 2/73 - CN). 

Parúgrafo único. A Comissão Permanente que apresentar parecer sobre 
o Projt:w de Lei Orçamentãria ou parte dele, deverá encaminhá-lo à Presidên
cia d:1 Comissão, dentro do prazo fixado no caput do art. 94 do Regimento 
Comum. 

do Rodaçio Flnol 

Art. 29. A Comissão ter! lO dias para a rcdaçlio final do projeto, que 
nclita ocasião, será tratado como um todo. 

Disposições Gerais 

Art. 30. Os atas da Comissão Mista c de seu Presidente ~crilo publica
dos no Diário do Cong!t'SSO Nacional, Scçõc.s ( c 11. 

Art. 31. As Reuniões du Comissão Mista realizar-se-5o, preferencial
mente, na Sala Clóvis Bcvilácqua. 

Art. 32. A Presidência du Comissão Mista designar!! um Asses~or-Ge
ral, pertencente ao Quadro de Funcionários de uma d01s Casns do ConSre.'istl 
Nucional, cm sistema de rodfzio, pum a dircção do~ truhalhos ndministruti· 
vos e um Coordenador-Geral da Assessoria da Comissão na outra Cí!SII.A 
Presidênciu designurft, também, funcionário para sccrctnriur u ComissUo. 

Arl, 33. A Comissão ser~ nsscssorad:. por funcionf1rios du A~se~sori,t 
de Orçumcnto e Fisculb:uçilo Financeira du Cíunurn dns Deputados c du As
sessoria dn Scnudo Federal c sccretariudu por funcionfmos du Suhse\!rctariil 
de Comissões do Senudo Fedem!, nos termos do arL 145 dn RcRirncnto C o~ 
mum. 

Art. 34. A A!iscssoriu·G~:t.:U .. ~t:.tá. subdivididu cm duas t\sst'SM.lrias: 
unw no Senmlo Federal e outra locnlizuda nu Cãmuw dn!l Dcrutados. 
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Art, 35. A Assessoria-Geral comunicará à Secretaria da Comissão, 
com o pralo mínimo de 24 (vinte c quatro) horas, as matérias em condições 
de serem aprcciudas, 

Art. 37. As presentes Normas vigoram até que a Comissão Misture
solva altcrfl.-las ou rcvog~·las, por decisiio de sua maioria. 

Art. 36. As presentes Normas terão aplicação, no que couber, nos 
Orçamentos Pluriunuuis de Investimentos. 

Congresso Nacional; 22 de junho de 1979.- Senador Cunha Lima, Pre
sidente 

PORTARIA N• 4, DE 1979 
Na qualidade de Presidente da Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional c nos termos do art. 91 da Resolução n• 01, de 1970 

(CN), designo os Congressistas abaixo relacionados para Relatores c Relatores Substitutos dos Anexos, Suba nexos, Órgãos c Partes do Proje
to de Lei que .. estima a Receita e fixa a Despesa da Unii\o para o exercício financeiro de 1980". 

ANEXOS, onc:\os E Ph!l'l'ES 

l. SENr.co n::c:::w.L 
2. RECEI':'A E TEXTO DA LEI 

3. ?RESID~NCI4\ DJ\ RZPODLICA 

4. AGRICULTU!Y\ 

S. COI·IU!liCAÇ0ES 

6, Eoucr.çlio 

7. r:xE:ncr:o 
8, FA?.E:.:oA 

9. JUSTIÇA 

10. NINAS E Et-."ERGIA 

ll, PREVIDENCIA SOCIAL 

l2, SAOOE 

l3. TIY'U!ALHO 

14. TJU\I~SrERí:NCIJ\5 E RESI:RVi• 
:;iE CO~TII:CENCIA 

lS, FUNDO NACIONAL OE DESENVOLVINENTO E 

FUNDO NACIONAL OE APOIO AO DESEN

VOLVIMENTO URBANO 

Scn. 

Scn. 

Scn. 

Scn. 

Scn. 

Sc-:n. 

Sen. 

Scn. 

Sen. 

Scn. 

Scn. 

Scn. 

Scn. 

Scn. 

Scn. 

SENADORES 

REUI.'!'Cru::S SUBS'I'!';':;TOS 

J\f')fiLOEP.'!'O sr.m. Scn. l·:..;ü?.O B::::r.v;:;::s 
RAnlu~mo PMU:NTE Scn. AFFmiSO Cl~·!:.?:CO 

IH'":~:or.s CJ\!U~LE Scn. GJ\DRIBL IIEP!:ES 

FVI:ti.SIO VIEIRl~ Ser.. Acc::~:o?. ::~.n!;. 

CUNIIA LIHJ\ Scn. DIRC::U CM'.~:.so 

AOEP.nAL JUP.EI-IA Sen. JUTl,tl'f !l.JIGALP.l.ES 

JO?.(";E i<!,LUr·lE Scn. MEUD::S c;.::l',LE 

Jose Lms Scn. r<.AI::t,;::co ~:-..::-..::::-:::: 

AFFONSO CN'.MGO S~n. VIC~!lTE VUO~C 

DI"CEU CAP.OOSO Scn. ALBERTO SILV:\ 

1-IJ\URO BENEVIOES Scn. JORG:; KALl!!:E 

JUTAHY ~!ACALHÃES Scn. LOURIV,\1. D;..?:'IS·n. 

CiT,BRIEL IIERMES Scn. Jos:: LI::S 

VICF.N':'E WOLO Scn. ADERD;,:, JUP.Z~'.A 

l\LBF.P.TO SILVA Scn. IV'J\.AAL FURLA.~ 

RELliTOP.:~·~:::=·S:_ _____________ _:s.:U.:5.:S-.:·.:!-:.. U:.T:.O:.:S;_ ________ _ 

l. c::.:·IARA DOS CF.PU'I'I\DOS 
2. 1\!:RO!,.',~UT!CA 
3. I~DOSTRIA E Co':~RCIO 
4. I:-1TERIOR - i"l,!\TE r.t:AAL E PROJ • RO:-:OON' 
s. " o~:ocs 
6. o::os 
7. SCOENE 
S. SCPECO 
9. FU~AI E SUFRA.'li\ 

lO. SUO~! 
~l. SUCCSUL 
'l2, TEP.RITÓRIOS 
13 .:~ ... IRI~:!!,\ 
~~.RELfiÇÕES EXTRRIO?ZS 
lS T!U\!:SPOnTtS - OtleR 
16: " - PJ\ R'!' E GER.\L - .sum,:·u,~ .. E1~PR!:Sl\ DE 

Ni..V!:Ci\ÇÃO 0/\ il!~fiZÚXIA S/1\ ... CmtPJ\NUIA DE ~J\VECfi
ÇÃO DO ShO FPANCISCO - SERVICO DE NfiVEGfiÇJ\0 Dfl 
D.".Cll\ DO ?RA'I'A S/fl 

l7.':'W..,.!lSPO!lTES - n.;o.:. 
'18. " P0l1TOUI't.~S 
19. !'C~~m JGO:C!11R!O 
20.TRI~L.'::;.:. O!:: co::TJ\S " .,_ n. E}.'CT,!\COS rr:~M:CCIROS E ENCfiRGOS PREVID~:.NCIJ1RIOS 

o;r. u:ur.o 
22. E:\Clll~COS GERAIS Di\ tn:IÂO 

' • .)fil 

r.utz nnctrfl 
P!V\!':CISCO ROLLEMIJEP.G 
J\DR!~N'O Vfo.LE~~E 
T!f:t.!O GfiRCII\ 
JOS!fiS r.r.!TE 
DI!1S F(')RTI:S 
~!ILTOil DHA:-!DÃO 
.mse rncrRe 
!11\RIO FROTfl 
:OULTON P!GUF.InEDO 
RnD!:!"t'!'O DE c;,nVALHO 
NOSSER J\L1~IDA 
JOÃO J\RRUOi\ 
UO!o.LOO Dfo.REM 
Ct\STEJON DPJ,NCO 

!li\UL BERN~ROES 
11r.:!..IO Cli.~'.POS 
~:r:t.IO LOD/1'!'0 
Cfi~DO!iO !JNE'S 
SF.RGIO :mRILO 

RF.Nl\TO J\ZERJ:DO 
rURTfiOO LF.I'I'E 

' 

Dap. 1-.!!::i::!.I~O ROS;\ 
l:li.5o co:r:mrA 
.':ELO Fn!:IJ"I.E 
t.FR!SIO V. L!~~ 
CL1i!JD!O !'HILO:·t:::::o 
ODULFO CO!·~I::~UES 
J\l.':'T,!R C!!l1G1\S 
SER~ZO :.:u::u:.o 
JOSÍ:: FRZIRE 
RF.ZE~DE z:O~ITE:rto 
~:~!..!O Lcn,;-:o 
Jo~c;: ;.nn.\~:: 

R0i3S?.'t0 OS CARVl\.l!:O 
HUG~ !':,\:'lo:.z,\o 
OS~l.J\R LEITÃO 

BALD,\CC: F:LHO 
GZrtSO:J C;.:'J,T;.. 
~~\RIO F~OTA 

,JOi\0 i\RRUDT• 
RCt:;~:o AZ~~;:;:; 

CfiR!:lOSO ;.LVZS 
HILSON DIU\GA 

CO:-lr.ncsso ~;,cio!:;,L, cm oJ do ootcmbrc CC 1~1~ 

.. 
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COMISSÃO MISTA DE ORÇAMENTO 
1979 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Senador Cunha Lima 
Vice-Presidente: Deputado Alberto lloffmann 

Tflulares 
Jorge Kalume 
Raimundo Parente 
Alberto Silva 
José Lins 
Aderbal Jurcma 
Jutahy Magalhães 
Vicente Vuolo 
Mendes Canale 
Affo·nso C amargo 

Tflulares 
Adriano Valente 
Aliai r Chagas 
Angelina Rosa 
Baldacci Filho 
Bias Fortes 
Castejon Branco 
Cláudio Philomeno 
Ouso Coimbra 
Francisco Rollemberg 
Furtado Leite 
Hélio Garcia 
Honorato Vianna 
Hugo Napoleão 
Josias Leite 
Melo Freire 
Milton Brandão 
Milton Figueiredo 
Nosser Almeida 

SENADORES 
ARENA 

DEPUTADOS 
ARENA 

Suplenles 
Amaral Furlun 
Lourival Baptista 
Gabriel Hermes 

Suplenles 
Ademur Pereira 
Afrísio Vieira Lima 
Antonio Ferreira 
Gerson Camata 
Hélio Campos 
Jorge Arbagc 
Luiz Rocha 
Mauro Sampaio 

Tlruhm•s 
Odulfo DominRucs 
Osrnar Leitão 
Raul Bernardo 
Resende Monteiro 
Ubaldo Bar<m 
Wilson Braga 

Titulares 
Mauro Bencvides 
Evelásio Vieira 
Adalberlo Sena 
José Richu 
Dirceu Cardoso 

Tflulares 
Renato Azeredo 
Oiivir Gabardo 
José Freire 
Hélio Duque 
João Arruda 
Sérgio M u ri! o 
Amadeu Geara 
Aluízio Bezerra 
Fe/ipe Penna 
Nélio Lobato 
Joel Ferreira 
Cardoso Alves 
José Camargo 
Roberto de Carvalho 
Airton Sandoval 
Mário Frota 
lturival Nascimento 
Juarcz Furtado 
Hurry Suuer 
Genivul Tourinho 

SENADORES 
MDB 

DEPUTADOS 
MDB 

Supll'nll•s 

Suplenles 
Pedro Simon 
Agcnor Muria 

Suplenles 
Manocl Gonçalves 
João Menc:.t:cs 
Octacílio Queiroz 
Juckson Barreto 
Ney Ferreira 
Luiz Batista 
Luiz Cechinel 

ATAS DE COMISSOES 
COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES 

12• REUNIÃO, REALIZADA EM 9 DE AGOSTO DE 1979 

Às dez horas do dia nove de agosto de mil novecentos c setenta e nove, 
na Sala Ruy Barbosa, presentes os Senhores Scnndores Tarso Outra- Presi
dente, Saldanha Dcrzi, Bernardino Viana, Almir Pinto, Itamar Franco, Lo· 
manto Júnior, Mauro Bencvides, José Richa c Nelson Carneiro, reúne-se a 
Comissão de Relações Exteriores. 

Deixam de comparecer os Senhores Senadores Mendes Canalc, Aderbal 
Jurcmn, Lcnoir Vargas, José Sarney, Paulo Brossard, Amarnl Peixoto c Tao
credo Neves. 

Ao constatar a existência de quorum rcgimcntul, o Senhor Presidente 
declara abertos os trabalhos, sendo, nu oportunidade, lida c aprovada a ata 
da reunião anterior. 

A seguir, silo aprovados pareceres favoráveis às seguintes proposições: 
Projeto de Decreto Lcgislalivo n• 16/79- Aprova os lcxtos dos Estatu

tos dos pafscs Latino·Amcricnnos c do Caribc Exportadores de Açúcar
GEPLACEA. (Relator: Senador Lomanto Júnior.) 

Projclo de Decreto Legislativo n• l0/79- Aprova o 1cxto do Acordo de 
Amizade, Cooperação c Comércio entre o Governo da República Federativa 
do Brasil c o Governo Mil i lar Federal da República da Nigéria, assinado cm 
Brasília, u 10 de janeiro de 1979. (Relator: Senador Jo•é Richa.) 

Logo após, o Senhor Presidente comunico a rctirnda das Mensagens n9s 
122 c 124, de 1979, c determina seja transformada cm secreta a reunii\o, a fim 
de que sejam apreciadas as seguintes proposições: 

Mensagem n• 126/79- Do Sr. Presidente da República, submetendo à 
aprovação do Senado Federal a escolha do Senhor Murillo Gurgcl Valente, 
Ministro de Primeira Classe, du Carreira de Diplomata, pura exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à República de Cingupura. 

(Relulor: Senador Nelson Carneiro.) 
Mensagem n• 127/79- Do Sr. Presidenlc da República, submetendo à 

aprovação do Senado Federal a escolha do Sr. Manuel Antônio Maria de Pi
mcnlcl Brandão, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, 
para exercer a funçilo de Embaixador do Brasil junto à República Socialista 
da Tchcco-Eslovdquia. 

(Relalor: Senador Lomanlo Júnior.) 
Esgotada a pauta de trabalhos, encerra-se a reuniilo, lavrando cu, Cândi

do Hippcrtt, Aasiatcnte da ComissAo, a presente ata, que, lida c aprovada, sc
rd assinada pelo Sr. Presidente. 

131 REUNIÁO, REALIZADA EM 15 DE AGOSTO DE 1979 

Às dez horas e trinta minutos do dia quinze de agosto de mil novecentos 
e sctente e nove, nu Sala de Reuniões do Anexo .. B'\ presente os Senhores Se· 
nadares Tarso Outra- Presidente, Saldanha Dc:rzi, Mauro Bencvides, Pedro 
Pedrossiun, Amaral Peixoto, Bernardino Vi una, Almir Pinto, Lcnoir Vurgus c: 
Lomanto Júnior, reúne-se a Comissão de Relações Exteriores. 

Deixam de comparecer os Senhores Senadores Mendes Canalc:, Adc:rbal 
Jurc:mu, José Surney, Paulo Brossurd, Nelson Carnciro,ltumur Franco, Jo!iC 
Richu e Tuncredo Neves. 

Ao constatar u existência de "quorum" rcgimcntul, o Senhor Presidente 
decluru abertos os trubulhos, sendo, nu oportunidade, lidu c uprovudu u atll 
du reunião untcrior. 

A seguir, cm curátcr secreto, é upreciudu u Mensugcm Prc:sidenciul nY 
123, de 1979, do Sr. Presidente da República, "submetendo à aprovação do 
Senado Federal a escolha do Sr. José Osvaldo de Mcira Pcnna, Ministro de 
J,rimeiru Clussc, du Curreiru de Diplomutu, puni exercer u runçilo de Embui· 
xudor do Brasil junto à Rcpúblicu Populur Polonesu." (Relutar: Scnudor Le· 
noir Vurgus.) 
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Novamente cm carátcr público, o Senhor Presidente concede a palavrtl 
ao Sr. Scnmlor Almir Pinto, que passa a relatar o Projeto de Decreto Lc:gbl<~· 
tivo n' 15, de 1979, que "aprova o Protocolo de 197g pura a Quartu Prorro· 
g<Jçào d:~ Convenção sobre o Comércio do Trigo de 1971, aprovado nu Con· 
fcrência realizudu cm Londres, na Sede do Conselho Internacional do Trigo 
- CIT, u 23 de março de 1971", 

O parecer prorerido, que conclui por audiência do Poder Ext:cutivo, após 
discutido e colocado cm votação, é considerado aprovado, 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando cu, Cilndido 
Hippcrtt, Assistente da Comissão, a presente ata, que, lida e aprovada, ser;í 
assinada pelo Sr. Presidente. 

14• REUNIÃO, REALIZADA EM 29 DE AGOSTO DE 1979 

Ás dez horas do dia vinte e nove de agosto de mil 'novecentos e setenta c 
nove, na Sala Ruy Barbosa, presente os Senhores Senudores Tarso Outra
Presidente, Aloysio Chaves, Almir Pinto, Mendes Cunale, Tancredo Neves, 
Nelson Carneiro, Lenoir Vargas c Saldanha Derzi, reúne-se a Comissão de 
Relações Exteriores. 

Deixam de comparecer os Senhores Senadores Bermudir.o Viuna, Lo· 
manto JUnior, Aderbal Jurema, José Sarncy, Itamar Franco, Paulo Brossard, 
José Richa e Amaral Peixoto. 

Ao constatar u existência de "quorum" rcgimentul, o Senhor Presidente 
declara abertos os trabalhos, sendo, na oportunidade, lida e aprovada a ata 
da reunião anterior. 

Logo após, torna-se secreta a reunião, quando são apreciadas as seguin· 
tes Mensagens: 

NY 122/79- Do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação 
do Senado Federal a escolha do Sr. Fernando Ramos de Alencar, Ministro de 
Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embai· 
xador do Brasil na Suiça (Confederação Helvética). (relator: Senador Tarso 
Outra.) 

N• 130/79- Do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação 
do Senado Federal a escolha do Sr. Cláudio Garcia de Souza, Ministro de 
Primeira Classe, da Carreira de Di{?lomata, para exercer a função de Embai
xador do Brasil junto ao Reino da Suécia (relator: Senador Tancredo Neves.) 

N• 131 f79 - Do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação 
do Senudo Federal a escolha do Sr. Renato Bayma Dcnis, Ministro de:: Pri
meiru Classe::, da C<~rreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixa· 
dor do Brasil junto à República do Senegal. (relator: Senador Almir Pinto.) 

' - .· . .:.:.: ...... ~.;. c ~:..· ... .:. 

- . - ..... --· ,·, ·' ... ,., ·-----·---· 

N~' l32f79- Do Sr. Prc.'iidentc da República, submetendo à :~provação 
do Senado Federal a escolha do Sr. Carlos Sylvestre de Ouro-Preto, Ministro 
de Primcim Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Em· 
huixo1dor do Brasil junto uo Reino da Bélgica. {relatar: Senudor Aloysio Chu· 
ves.) 

Esgotada a pauta. encerra-se a reunião, luvrando c::u, Cândido Hippcrtl, 
Assistente, a presente ata, que, lidu c aprovada, será assin<Jda pelo Sr. Prcsi· 
dente::, 

COMISSÃO DE AGRICULTURA 

lO• REUNIÃO, REALIZADA EM 29 DE AGOSTO DE 1979. 

Ãr. dez horas do dia vinte e nove de agosto do ano de mil novecentos e se· 
tenta c nove, na Sala de Reuniões do Anexo "B", presente os Senhores Sena· 
dores Evelásio Vieira- Presidente, Passos Pôrto, José Lins, José Richa, Lei· 
te Chaves, Affonso Camurgo, Jutahy Magalhães c Pedro Pedrossian, reúne-se 
a Comissão de Agricultura. 

Deixu de:: comparecer, por motivo justificado, o Senhor Senador Benedi· 
to Canellas, 

E dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como 
aprovada. 

Süo lidos, discutirias e aprovados os seguintes pareceres: 
Pelo Senhor Senudor José Richa 
Parecer favorável ao Projeto de Lei do Senado nY 146/79, que "altera o 

artigo 26 da Lei nll 6.001, de 19 de dezembro de 1973, que dispõe sobre o Esta· 
tuto do lndio". 

Pelo Senhor Senador Passos Pôrto 
Parecer favorável ao Projeto de Decreto Legislativo nll 16J79, que "apro

va o texto dos Estatutos do Grupo de Pafscs Latino-Americanos e do Caribe 
Exportadores de Açúcar- GEPLACEA". 

Pelo Senhor Senador Pedro Pcdrossian 
Parecer favorável ao Projeto de Lei da Cámura nll53J79, que "autorila o 

Instituto Nacional de Colonização c Reforma Agrâria- INCRA, a doar o 
imóvel que menciona. 

Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador 
Affonso Camargo, que sugere seja u reunião trunsformada em secreta, pro· 
posta que é aceita. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reuniüo c, para constar, eu, 
Sergio da Fonseca Braga, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata, que, 
lida e <~provada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

:, .. ... -..... 

~ ;_· :. ·- :..:. ' 
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COMISSil.O DO DISTRITO FEDERAL 
ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL PARA 1980 

JNSTRUÇOES 

O Presidente da Comissão do Distrito Federal, no cumprimento das 
prescclções inscrtas no art. 17, § (9, da Constituição da República Federativa 
do Brasil c cm atendimento às disposições regimentais, 

Resolve baixar as seguintes instruções a serem otlservudas durante os 
processos cm discussão c votação da Proposta Orçamentária do Distrito Fc· 
dera! para o exercício financeiro de 1980: 

I. Os Senhores Senadores podc:rilo aprcsc:ntllr emendas de subvenções 
para entidades educacionais c nssistencinis do DF, obedecidos os seguintes 
critérios: 

a) Secretaria de Educação e Cultura: quota por Senador: Cr$10.000,00 
(dez mil cruzeiros), com o mínimo de Cr$1.000,00 (hum mil cruzeiros) excJu. 
sivamcntc pura entidades educacionais c culturais devidamente cadastradas; 

b) Secretaria de Serviços Sociais: quota por Senador: Cr$10.000,00 (dez 
mil cruzeiros), com o mínimo de Cr$1.000,00 (hum mil cruzeiros) e.'<tlusiva
mentc para entidades filantrópicas c de benemerência devidamente cadastra
das; 

2. niio serão recebidos boletins de subvenções com entidades que não 
se enquadrem nos requisitos acima exigidos; 

), as emendas e boletins de subvenções serão recebidos pclu Subsecrc· 
taria de Orçamento da Assessoria do Senado Federal (129 Andar do Anexo 1 
do Senado), no perfodo de 10 a 30 de setembro; 

4. as emendas deverão ser datilografudas em 4 (quatro) vius, cm formu
lários próprios; 

S. não serão recebidas emendas que não contenham, nas 4 (quatro) 
vias, a assinatura do Senador; 

6. no processamento e classificação das emendas, serão observados cri· 
térios fixados na Lei n• 1.493, de 13 de dezembro de 1951, que dispõe sobre o 
pagamento de auxílios c subvenções c na Lei n9 4.320, de 17 de março de 
1964, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração c con
tr~le ~os Orçamentos c balanços da União, dos Estados, dos Municfpios c do 
Distrito Federal; c 
•. 7. na tramitação d~ presente projeto serão obedecidos os prazos c cri~ 

h:nos constantes do Regimento do Senado Federal. 
Comissão do Distrito Federal, 3 de setembro de 1979.- Senudor Jessé 

Freire, Presidente da Comissão do Distrito Federal. 
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MESA 

Luit Viono (ARENA- BA) 

Nilo Coelho (ARENA- PE) 

Dinorte Mariz (ARENA- RN) 

1 •·Secretório 

Ale .. ondre Ca1ta (ARENA- MA) 

2•·S•crotárlo 

Gabriel Hermet /ARENA- PA.) 

COMISS0ES 

Direton Antonio Corlot de Nogueira 
Local, À"CIIIO li- Terrto 
Telefone~, 223·6244 e 225-8505- Romoit 193 e257 

A) SERVIÇO OE COMISSOES PERMANENTES 

Chl'le1, Cândido Hippertl 
Loéolt Ano11o li- Terreo 
Telefone, 225-650.5 - Romoi1 301 11 31 J 

COMISSÃO OE AGRICULTURA- (CA) 
(7· membro1) 

COMPOSIÇÀO 

Pre~idente1 E~elo1io Vieira 
Vice-Prnidenle1 Leite Chove~ 

Titulo r~!\ Suplente1 
ARENA 

1. Pano1 Porto 1. Jutohy MÇJgalhOel 
2 Benedito Conelo1 2. Allon1o Comargo 

3. Pedro Pedronion 3. João Calmon 
4. Ja1e Lim 

MDD 
1. Evelo1io Vit~iro 1. Agenor Mario 
2. leite Chovei 2. Amoral Pei11oto 

J Jo~t Richo 

Auiltenlet Sonio Andrade Peixoto- Romol307 
Reuniott: Quortot•llltrol, 01 10100 horC" 
Local: 5o lo "Ruy Borboto''- Anuo 11 - Romoit 621 e 716 

COMISSÀO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CARl 
(7 membro1) 

COMrOSIÇÀO 

Pnuidente, Mendn Conole 
Vice-Pruidante1 Apenor Mario 

·'"""' l.h 

3•-Secretcirlo 

Louri~al Bopti1ta (ARENA- SE) 

••-SecretGrlo 

Gotlao MUller (ARENA- MT) 

Jorge Kolume (ARENA - AC) 

Benedito Canelai (ARENA - .MT) 

Ponat POrto (ARENA - SE) 

Tituloru Suplentel 
ARENA 

1. Mendu Cano la 1. Raimundo Parente 
2 Jo1e Lin1 2. Alberto Silvo 
J. Eunice Michil11 'J. Almir Pinto 
4. Vicenht Vuolo 

MDB 
1. Evondro Carreiro L Morco1 Freire 
2. Agenor Mario 2. Humberto Lucena 
3. Mouro lkrnevidol 

Aui1tente: Carlo1 Guilherme For,leco- Ramal 676 
Rouni001: Ter~ot•feiro1, a1 10t00 horo1 
Local: Solo "Ciovi1 Sevilocquo"- Ane~o 11- Romal623 

COMISSÀO OE CONSTlTUIÇÀO E JUSTIÇA -(CCJ) 
( 15 membro1) 

COMPOSIÇÀO 

Pre~idente1 Henrique do La Rocque 
1•-Vice·Pre1id•nte1 Aloy1io Chove\ 
2q·ViceoProlidlnte! Hugo Ramal 

Tituloru Suplentu 
ARENA 

1. Henrique de Lo Rocque 1. Lonoir VorgOI 
2. Hel..-idio Nuntl 2. Jnão Colmon 

3. Jo1o Sorney J. Almir Pinto 
4. Aloytio Cho~tl .. Milton Cabral 
S. Adorbol Juremo S. Bernardino Viana 
6. Murilo Bodaro 6. Arnon de Mello 
7. Moocyr Dollo 
8. Amoral Furlan 
Q Raimundo Parente 

MOD 
1. Hugo Romo1 1. Cunho Limo 
2. Leito Chovei 2. Toncredo Neve\ 
3. La zero Barbozo J. Dirceu Cardo1o 
4 Nal1on Carneiro 
s Paulo Bronord 

6. Franco Montot.o 

Auiltenlot Maria Heleno Bueno BrondOo- Ramal 305 
RauniOtlt Quortol•leirol, 01 10,00 hora\ 
Locolt Solo "Cio~il Bevilocqua"- Anuo 11- Romol623 

<t :;t},. ... :•.i!(:.,;X,tFE~~~~it~F 
I;~.· 

LIDIRANÇA DA AIINA I DA MAIORIA 

Líder 
Jorba1 Poiiorinho 

Vlc•·Líder•• 
Aloy1ia Chav" 

Jott Linl 
Aderbal Juremo 
Lomanlo Junior 
Moocyr Oollo 

Murilo Badoro 
Saldanha Cerzi 

LIDIRANÇA DO MDII DA MINORIA 

Líder 
Paulo Bronord 

Vice·Líder•• 
Henrique Sontillo 
Humberto Lucena 

Marcai Freire 
Mouro Senevide1 
Orett" Ouerdo 

Pedro Simon 
Roberto Saturnino 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (COF) 
{11 membro1) 

COMPOSIÇÀO 

Pre1identru Jene Freire 
Vice·Pretidente! Lozoro Borboza 

Tituloru Suplente\ 
ARENA 

1. Jeua Freire 1. Jo1e Guiomord 

2. Jo~t Sorney 2. Tono Outro 

J. Pouo1 POrto 3. Bendito Conelo1 

4. Saldanha Dorzi 4. Moocyr Oo\lo 
S. Affon1o Camorgo 
6. Murilo Badoro 
7. Benedito Ferreiro 

MDB 
1. Itamar Franco I. Henrique Sontillo 
2. Lazoro aorbozo 2. Rob1rt0 Soturnino 
3. Adulberto Sena 3. Gilvon Racho· 

4. Mouro Benevidu 

Aui1tento1 Ronaldo Pacheco d1 Oli.voiro- Ramal 306 
ReuniOe11 QuintOI•foirol, 01 10100 harol 
Local1 Sola "Ruy Borboto"- Anuo 11- Ramoi1 621e71( 

COMISSÀO DE ECONOMIA - {CE) 
(11 membrot) 

COMPOSIÇÀO 

Pre1id1nt11 Itamar Franco 
Vice-Pre1ide!lte1 Roberto Saturnino 

Titularei Suplente\ 
ARENA 

1. Arnon de Mollo 1. Hel~idio Nun11 
2. Bernardino Viana 2. Alblrto Silvo 
3. Jo1o Lin1 J. Benedito Ferreiro 
4. Jene Freire 4. Vicente Vuolo 
S. Milton Cabral 
6. Benedito Canelo1 
7. Luix Cavalcan11 

MOB 
1. Roberto Saturnina 1. Jo~t Richo 
2. Itamar Franco 2. Ore~tu Outrcio 
3. Mori:ot Fr.ire Tancredo No~e1 
4. Pedro Simon 
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AUiilente• Daniel Rei I de Souza- Ramoi67S 
Reuni ou, Quartat·feirot, 01 10,30 hora1 
Local, Solo "Ruy P>orboto"- Ane•o 11- Romoi•621 e 716 

COMISSÀO OE EOUCAÇÀO E ~UL TURA- [CE C) 
(9 membro!) 

COMPOSIÇÀO 

Pre1idente: Jo6o Colmon 
Vice•Prelidanle• Jutahy Magalhàu 

Titulares 

1. JoQo Calmon 
2. Tono Outra 

Jutahy Magolh6a1 
4. Aloysio Cha11e1 
S. Adarbol Juremo 

Eunice 'Michilet 

1. Adalbarto Sena 
2. EYelotio Vieira 
J. Franco Montara 

Suplente~ 

ARENA 
1. Jo1e Lint 
2. Arnon de Mello 
3. Jorge Kolume 
4, .Pedro Pedronion 

MDB 
1. Marcos Freire 
2. CiiiYan Rocha 

Aui1tonte: Sônia Andrade Pei•oto- Ramal 307 
Reuniónr Ouintol·feirat, a110,00 horal 
Local, Solo "CioYit BeYilacqua"- Anua 11- Romol623 

COMISSÀO DE FINANÇAS- [Cf) 
(17 membro1) 

COMPOSIÇÀO 

Pr11idente1 Cunho lima 
Vice·Prelidente, Toncredo Ne11e1 

Titulorn 

1. Raimundo Parente 
2, Arnon de Mollo 
:,, Lamento Júnior 
4, Affon1o Camargo 
S. Vicente Vuolo 
6. Alberto Si111a 
7, Amoral Furlon 
8. Jorge Kalume 
9, Jutahy Mogalhllu 

I O. Mendes Canele 

1. Cunho Uma 
2, Tancrodo NtYt• 
3. Roberto Soturnino 
4. Amaral Peillolo 
!i. P•dro Simon 
6. Mauro Benevide1 
7, Teotónio Vilela 

Suplentu 
ARENA 

I, Saldanha Oeni 
2. Henrique de La Rocquo 
3. Josu Freire 
4. Jo .. Samey 
!i. Milton Cabral 
6. Jo1e Gulomard 

MOS 
1 , Pa11lo Brouard 
2. Morco1 Freire 
3. Lozoro P>orboza 
4. Joto Richo 

Auilteflle, Cariai Guilherme Fol'lioca - Ramal 676 
Reunion1 OuintOI•feiros, os9,30 hora I 
local, Sola "CioYii Bevilocquo"- Anuo 11- Ramal 623 

COMISSÀO DE LEGISLAÇÀO SOCIAL- [CLS) 
(9 membro•) 

COMPOSIÇÀO 

Pro1idonte1 H1IYidio Nune1 
1/ke·Prelidente, Lenoir Vergas 

Titularei 

l. Lenoir Vergai 
2. Helvidio Nuncu 
J. Jem Freire 
4. Moocyr Dolla 
5. Henrique dela Rocque 
6. Aloy1io ChoYot 

S11plentn 
ARENA 

1. Jutohy Mogalhóe1 
2. Raimundo Parente 
3. Eunice Michilo1 
A. Benedito Conola1 

-, -~.~ .'\,. , 

UIAIUO 1>0 CONGRI-:.Ió!SO NACIONAl.(ScçJlo li) 

MD6 
I Franco Montara Nelton Carneiro 
2. Hur11borto Lucena 2. Marco• Freire 
3. Jai1an Remeto 

Ani1tente, Daniel Rei1 de Soure -.Romoi67S 
Reunióolr OuintOI•feirot, 01 11:00 hora~ 
local: Solo "CioYi~ fleyilocquo"- Anuo IJ- Ramal 623 

COMISSÀO OE MINAS E ENERGIA- (CME) 
(7 membro•) 

COMPOSIÇÀO 

Pretidonlel Arnon do Mello 
Vice•Prolidonte, Ãlberto SiiYo 

Tituloru Suplente• 
ARE~ 

1. luiz CoYalconte 1 , AflonJo Comorgo 
2. MiltoÕ Cabral 2. Joào Colmon 
3. Alberto SiiYa 3. Jutohy Mogolhàes 
4. Arnon de Mello 

MOB 
I. Dirceu Cordato 1. GiiYan Rocha 
2. homo r Franco 2. Roberto Soturnino 
3. Henrique Sontillo 

Auistente1 Ronoldo Pacheco do Oli~oiro- Romol306 
Reuniões: Quortas·foiros, 01 11100 horo1 
Local: Ano•o "B"- Solo ao lodo do Gab. do Sr. Senador 
JoQo Soteo- Romal484 

COMISSÀO OE REDAÇÀO- (CR) 
(5 membrot) 

COMPOSIÇÀO 

Pre1idento• Dirceu Cordo1o 
Vico·Pro1idento' Adalberto Sono 

Titularei 

1. Tor~o Outra 
2. Saldanha Dmi 
3. Mondei Canele 

1. Dirceu Cordo1o 
2. Adalberto Sono 

Suplentes 
ARENA 

1 . Joao Colmon 
2. Murilo Badoro 
3. Jo1t Sornoy 

MOB 
1 . Hugo Ramal 

Ani\tente: Mario Therezo Mogolhàel Malta- Ramol\34 
ReuniQn_ Ouintat•loiral, 01 12,00 horo1 
Local, Sala "CioYil fleYilocquo"- Ano•o 11- Romol623 

COMISSÀO DE RELAÇOES EXTERIORES- [CREI 
[15 membro1) 

COMPOSIÇÀO 

Pro1idonto, Tar1o Outro 
1"·Vice·Prnidente• Saldanha Oer:ri 
2"·Vice·Pretidente• Lamento Junior 

Titulor111 

1. Tar~oDutro 

2. Bernardino Viana 
3. <.aldonho Deni 
4. Lamento Juntar 
!i. Mend111 Canele 
6. Aderbo1 Juremo 
7. Almir Pinto 
8. Lenoir Vorgo1 
9, Jo~o Sorne~ 

Suplente• 
ARENA 

1. Aloy•io ChoYel 

2. Pedro Pedronlon 
3. Henrique d• Lo Rocque 
4. Jo1o Guiomord 
~ Luiz Cavalcante 

6. 

1. Paulo Bronard 
1 Nel1on Carneiro 
3. Itamar Franco 
4. JolO Richo 
S. Amoral Poi•oto 
6. Toncredo Ne11e1 

Sctrmbro de 1979 

MDB 
1 Marcos Freire 

Mouro Benovide1 
3. Leite Chove1 

Ani1tante: Cóndido Hippertt- Ramoi1 301·313 
Ra11ni6cn: CuariO\·Ieiras, os 11,00 horo1 
local, Solo "Ruy Sorbota"- Ana•o 11- Romoi1 621 o 716 

COMISSÀO DE SAUDE- (CS) 
(7 membro•) 

COMPOSIÇÀO 

Pre1idenle: GiiYan Racho 
Vice•Prnidente, Henrique Sontillo 

Titulorn 

1. Lomonto Junior 
2. Almir Pinto 
3. Alberto Silvo 
4, Jou Guiomord 

1. Gilvon Racho 
2. Henrique Sontillo 
3. Jai1on Barreto 

Suplente• 
ARENA 

1. Saldanha Derzi 
2. Jorge Kolume 
3. Benedito Canelai 

MOB 
1, Jo1e Richa 
2. Adalberto Seno 

Auinente: Corlo1 Guilherme Fonleco- Romol676 
. Rouni6el: Ouintol•feiras, 01 JQ,30 horo1 
local, Solo "Ruy Barbosa"- Ano•o lt- Romoil621 e 716 

COMISSÀO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN) 
(7 membro•) 

COMPOSIÇÀO 

Pretidente1 Jorge Kalume 
Vico•Prolidente, Mouro IHnoYidll 

Titulares 

1. Jorge Kolume 
2. Luiz Cavalcante 
3. Murilo Badoro 
4 Benedito Ferreiro 

Mouro BeneYidel 
Agenor Mario 
Hugo Ramot 

Suplente• 
ARENA 

1. Raimundo Parente 
2. Amoral Furlon 
3. Jo1e Ciuiomard 

MDB 
Cunha Lima 

2. Joi1on Sorreto 

Aui1tento: Ca1i01 Guilherme Fon1eco- Ramol676 
Reuni Ou: Ouortal•feirol, 01 9i30 hora1 
Locai1 Solo ''Ruy Borbo1o"- Ano•o li- Romoi1 621 11 71à 

COMISSAO DE SERVIÇO PUBLICO CIVIL- (CSPC) 
(7 mombrol) 

COMPOSIÇÀO 

Pre1idente1 EYondro Carrotra 
Vico·Pruidente: Humberto Lucena 

Titulortl Suplento1 
ARENA 

1. Raimundo Porent1 1. Allon1o CamorgQ 
2. Henrique de Lo Rocqu• 2. Ptdro Pedrouian 
3. Bernardino Viana 3. Adtrbol Juremo 
4. Alberto Sil~a 

1l'l!l':f • ·~" '1JI! 
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Sctcmhro de 1979 

Evondro Carreiro 
Humberto Lucena 
lozoro Barboza 

MOB 
Oreste10uercra 

1. E~elo1io Vieira 

Auistcnte: Sonio Andrade Pei•olo- Ramal 307 
RcuniOei: Ouinlal-feiros, as 9r30 horas 
local: Solo "Ruy Barbo\o''- Ane•o 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÀO DE iRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PUBliCAS- (C.T) 

(7 membros) 

COMPOSICÀO 

Pre"denle: Benedilo Ferrerro 
Vice·Presidenle: Vicenle Vuolo 

Jli,\JUO UO CONGRI·:SSO NM'IO~AI. (Scçiiu li l 

Tituloru 

Benedito Ferreira 
Vicente Vuolo 
Pedro Pedronian 

-4. AfiaMo Comorgo 

1 Evondro Carreira 
2. lazoro Barbosa 

Orestes Ouercio 

Suplentes 

ARENA 

1. Panos Porto 
2. lomanto Junior 
3. Alberlo Silva 

MOB 

I. leite Chovei 
2. Agenor Mario 

Ani1tenter Ronoldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306 
Reunioe1: Terços"·feiros, oslO:OO horo1 
Local: Solo "Ruy Borbo1o"- Anuo 11- Romai1621 e 716 

SERVIÇO OE CO~HSSÕ~S DI::R."!A~!J::NTES 

Ouarca.relra 5 4151 

Bl SERVIÇO UE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E OE INOUERITO 

CominOes Temperarias 

Chefe: Ruth de Souza Ca11ro 
~oca I: Ane•o U- Terreo 
ielelone: 225·BSOS- Romal303 
11 Comin6e1 Tempororiol poro Proielol do Congreuo No· 
cronol 
2) Cominoe1 Temporario1 poro Aprecioçào de Vetai 
3) Cominàes E1peciai1 e.de lnquerito, e 
4) Cominóo Mille do ?rojelo de Lei Orçamentaria (ort. 90 
do Regimenlo Comum). 

A1mtente1 de Comiuoes: Horoldo Pereira Fernand"' - Ro· 
..,ai 674: Aliou de Oliveira- Ramal 674õ Cleide Mario 8. F. 
Cruz- Ramal S9B: MoiJrO Lopes de So- Romal310; Leila 
Leivo1 Ferro Couo- Romol314. 

JlQnf,RIO DAS REUNIÕES DAS CO!~ISSÕE~ PCI~'.ANENTES DO SENADO FEOERl•L 

i' h RI\ O ;,tiO CC 197 9 

110:0\_S TERÇA S A L AS /\SSISnNTr. li OMS QUINTA St~Lli.S /\SSISTE:!TE 

c.T. RUY DI•RnosA RDNALOO C.F. CLOVIS DCVIL:.CQUA GUILHERME 
Ro.rnais-621 c 7l6 Rama1 - 623 

10:00 09:30 
C.I\.R. CLÓVIS B~VIL~CQUA GUILHERHE c.s.P.c. RUY U.\RDOSA SONIA 

Rol:nal - 623 n.:una1s-62J. e 7l6 

HORAS QUA~TA s A L A S ASSISTENTE C.E.C CLOVIS BEVILACQUA SONIA 

09:30 c.s.N. RUY BARBOSA 
Ramal - 623 

GUILHERME 10:00 
Ramais-621 c 7l6 c.c.F. RUY BARBOSA RONhi.OO 

CLÓVIS BEVILACQUA MARIA Ramais-621 e 716 
c.c.J. 

Ramal - 623 HELENA 10:30 c.s. RUY DI\RBOSA GUILIIERHE 
10:00 Ramais-621 e 716 

C.A. RUY DI\RBOSA SON'II\ 
Ramais-621 e 716 ll :00 C.L.S. CLOVIS BEVILACQUA DANIEL 

Ramal - 623 
10:30 C.E. RUY BARBOSA 01\NIEL 

Rarnais-621 e 716 . 12:00 C.R. CLOVIS BEVILACQUA ~lAR IA 
Ramal - 623 THEREZA 

C.R.E. RUY BARBOSA C~HDIDO 
Ramais-621 e 716 

ll:OO 

C.M.E. ANEXO "D" RONALCO 
Ramal - 484 

rr· 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção 11 

ANO XXXIV - N• 106 QUINTA-FEIRA, 6 DE SETEMBRO DE 1979 BRASILIA-

,....---------·SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VIl, da Constituição, e eu Luiz Viana, Presidente, 

promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 41, DE 1979 

Suspende a execução do inciso 11 do art. 119 da Lei n• 5.406, de 16 de dezembro de 1969, do Estado de Mi
nas Gerais. 

Artigo único. É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão delinitiva do Supremo Tribunal Federal, pro
rerida em 29 de março de 1979, nos autos do Recurso Extraordinário n• 89.194-3, do Estado de Mi nas Gerais, a execução do in
ciso 11 do art. 119 da Lei n• 5.406, de 16 de dezembro de 1969, daquele Estado. 

Senado Federal, 5 de setembro de 1979.- Senador Lui: Viana, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso V, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 43, DE 1979 

Aprova as Contas do Governo do Distrito Federal relativas ao Exercício de 1977. 

Artigo único. São aprovadas as Contas do Governo do Distrito Federal, relativas ao exercício linanceiro de 1977, na ror
ma do Parecer Prévio aprovado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, na sessão de 28 de setembro de 1978. 

Senado Federal, 5 de setembro de 1979. -Senador Lui: Viana, Presidente. 

SUMÁRIO 

I- ATA DA 146' SESSÃO, EM 5 DE SETEMBRO DE 1979 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.1.1 - Oll<lo do Sr. 1•-Secret,rlo da Cimara dos Deputados 

Encumitthando awógrafo dt projtiO dt lti .rancionado: 

- Projeto de Lei da Cümara n• 103/78 (n• 438f75, na Casa de ori· 
gcm), que rcgulumcntu as prolissõcs de Biólogo c de Biomédico, criu o 
Conselho F!i:dli:rlll c os Conselhos Regionais de Biologia c Biomcdicina, c 
dl1 outras providências. (Projeto que se transformou nu Lei n11 6.684, de 3 
de setembro de 1979.) 

1.1.1 - Expediente recebido 

- Listu n• 4, de 1979. 

1.1.3 - Comunlcaçüo 
-Do Sr. Senador Pedro Simon, que se uusc:nt:lr(l do Pnfs. 

1.1.4 - Ltlturo dt projrto 

- Projeto de Lei do Senado n• 263/79, de autoria do Sr. Senador 
Orestes Qui:rcia, que ahera dispositivo da Lei"' 6,367, de 19 de outubro 
de 1976, de modo a estender ao empregudo doméstico u legislação acidcn· 
túriu do trabalho. 

l.l.5 - Comunicações do Prtsldênda 

-Arquivamento dos Projetas de Lei do Sentido n~'s 139 c 204/75: fi: 

liJ/77, por terem recebido pureccrc:s contrários, quunto uo mérito, das 
,,.-omissõc:.~ u que foram distribuídos. 

-Convocação de sessão cxtradinária u rculizar·sc hoje, às 18 horas c 
JO minutos, com Ordem do Dia que: designu. 

1.1.6 - Dls<ursos do Expediente 

SEN.4 OOR 1/ENR/QUF. SANTILLO- Observações sobre portaria 
tmi:·wda pelo Sr. Ministro das Minas c Energiu, nomeando servidores puru 
cargos cm comissi\o naquele Ministério. 



Sf.I'A IJ0/1 /.OU fiii'A I. IJA I'TIST,I - Palcstm proferida pelo Mi· 
nistro di! Edlll.:açào c Cultur:1, por oc01siiio d<t instaluçilo do VI Encon· 
tro Ni!cinn:ll 1.h: Dirctorcs c Técnicos de Est:thclccimcntns de En~ino 
,\gropecuúriu, rt:aliz:tdo no Município de s:u1 Cristovüo- SE. 

S/:'.\',·1 OOR DI RCt:U CA R OOSO - Registro da travcssi:t do Canal 
da Mancha pela brasileira 1\.ay Francis, Homcnugem :tos esportista~ Djan 
Madruga c Jorto Carlos de Oliveim, pd~Js lauréis conquisl:ldns respectiva· 
111cnte, nas modalidades de n:llaciio c salto triplo. 

.\'1:'.\'AOOR /JHRNtiRD/,VO V/A/V:t -·Problema cncrgêtico brasi· 
lciro. 

1.2.7- Comunicação da Presidência 

Recebimento d~: Rcl:ttôrio do Sr. Senador Humberto Lucena, rcrc· 
rente aos trab:tlhos dcscnvolvillos na 65• Confcrl:ncia Internacional do 
Tr:th;tlhn, realizada cm Genebra. 

i.J- ORDEM DO DIA 

- Rc4uerimcnto n~' ~H4/79, de autoria do Sr, Senador Orestes Quér· 
d:t, sulidwndo o desarquivamcnto do Projeto de Lei Uo Se11:1dú n~' 13H, de 
197H, Uc sua autoria, que altcr:1 a rcd;.tç;IO do~ 1~ do art. 6~', d:t Lei n1

' 

6.J67, Uc 19 de outubro de 1976, que dispõe sobre o seguro d~: ucidcntcs do 
trt1b:1lho :1 curgo do INPS. Aprovado. 

- Requerimento n~' ~H6j79, de autoriu do Sr. Senador Louriv:ll B:tp· 
tista, solicitando :1 transcrição, nos An:1is do Senado Fcdcr:tl, do artigo in· 
tituliidll Odt•/o, de :tUtori:t de Josué M ontcllo, publicado no Jornal do/Jra· 
.ri/, de 22 ~.ie agosto de 197'J. Aprovado. 

- Rc4uerimcnto n1• ~H7 j79, de autoria do Sr. Senador Orestes Quér· 
cia, solicitando n des:trquivamento do Projeto de Lei do Senado n~ 147. de 
llJ7X, de SUii :tutoria, que acrescenta parúgraro único tiO :trt. Jv Ua Lei n1

' 

5.X59, Uc li de dezembro de 1972.Aprovado. 

1.4- DISCURSOS APÚS ORDEM DO DIA 

S/:'.\'.-1 IJOU ,\I ARCOS FU E/ RI:', como Líder- Documento aprov:t
do pela Bancada de Senadores do M DB, cm reunião rcaliwda ontem, no 
qual situ li:o;adas dirctri1.es húsicas Ue orientaçiio politico·cconómico-soci:d 
p:tra u Pais, 

SI:'.VAOOR A L\! IR 1'/NTO- Rcpuro :1 observ:tções feit:Js pelo Sr. 
Jlcnriquc S:ullillo, cm discurso proferido no Expediente d:1 presente ses· 
sih1, 

SI:' NA f)OR ,/OSf 1./NS, pela Lidcr:mç<t- Considerações rcl:ttivus 
ao pronunciamento feito pelo Sr. Roberto Saturnino, na scss:10 de ontem, 
sobre a rcduç;hJ r.l:ts tax;ts Ue juro. 

S/:'S.-II>OR MAURO /JENEVIDES- Centcnitrio do Município de 
C:unocim - CE. 

SI:' .I' A /!O/I FRANCO MONTORO - Estudo apresentado por S. 
E.x' ao participar, n:1 Escola Superior de Gucrri.l, de painel sobre o tema 
"Sinllic;disrno c Democracia", 

1.5- DESIGNAÇÁO DA ORDEM DO DIA DA PROXIMA SES· 
SÁO. ENCERRAMENTO. 

Z- ATA DA 147• SESSÃO, EM S DE SETEMBRO DE 1979 

~.I -ABERTURA 

~.~ - EX PEDI ENTE 

2.2.1 - Pareceres 

Rt~/ác•nfc'.l' ú xc'J.:IIitlft' mméria: 

-Projeto de Lei da Cftmara n~' 60j7X (n~' ~. IOO·C/76, na Ca:-.a Uc ori· 
gcm). que dilat:t o prazo prcvisto na lctr:J "d" do ~ s~ do :lrl. 6~ do 
Dccrctn·lei n1• l.JHI, Je ~3 Uc dezembro de 1974. 

- Rcqut:rimc:nto n~' ~H9j79, dt: autoria do Sr. Scnudor Aloysio Chi!· 
ve:;, solidt:lndo u rctirad;t do Projt:to dt: Lei do Senado n~' 61f79, Ue sua 2.2.2- Expediente recebido 
autoria, que especifica tiS hipóteses cm que as decisões, nos dissidioscolc· _Lista n"' 5, dc 1979. 
ti vos, pollc:rào estabelecer normas c condiçõcs de trabalho, trata do exerci-
cio Uo dirc:ito de greve, t: d;l outr:~s providCncias, Votaçiio adiada par<l 1.1 2.2.3 - Leitura de projeto 
sessiin do di:t ~O do mês corrente, nos termos do Requerimento n1' 3~4/79. - Projeto de Lei do Scn:tdo n~' 164/79, de autoriu do Sr. Scn:H.lor 
a pó~ liS<Ir d;t piihtvm no cncaminhamc:nto de suu votw;iio o Sr. Humberto Fr:tm:o Monturo, que dispõe sobrc u reintcgraçilo dos dirigentes c rt:pre· 
Lucena. ~entantt:s sindicais bt:ndiciados pda :tnistia. 

- Rt:ljucrirncnto n~' ~95/79, de autoria do Sr, Senador Hcnri4ue de 
L:t Roc~1uc, soliciwndo a tr:tmitaçilo conjunla dos Projetas de Resolução 
nl's Jlf79, do Sr. Senador Humberto Lucena. que ultcm o Regimento ln
terno do S~:n:tdo F~:d~:r:tl c .34j79, do S~:nador Franco Montara, que asse· 
gur:t üs cntidudcs Ue cl:tssc o Uircilo de se ['lronunci:trcm sobre proposiçõ~:~ 
~:m and:tmcnto no Senado c disciplina esse direito, Aprovado, 

- Projeto de Lei do Senado n~' 91 j79, de uutori<~ do Sr. Senudor 
I lumberto Lucentl, que i senti.! o salário mínimo de descontos p:tr:t a Previ· 
dênciu Social, c dC1 outms providCncias. (Apreciação prelimin:tr da consti· 
tucion:tlidade). Rejeitado, após usarem du palnvru os Srs. Mauro Bcncvi· 
dcs c Josê Lins. t\o Arquivo, 

~..1 -ORDEM llO DIA 

- P:trcccr d:t Comissão de Relações Exteriores sobre a Mcns;tgcm n1• 
I .3 l j79 (n~ 25lj79, n:t origem), pela qual o Senhor Presidente d:t Rcpúbli· 
c:t submete ú dclibcraçi'to do Senudo :1 escolha do Sr. Rcmtlo Uayma De· 
nis, Ministro Ue Primeira Classe, da C;.trreim de Diplomata, pi.tr:t exercer u 
função de Embaixador do Brasil junto ã Rcpúblicu do Sencg:tl. Apre· 
ciado cm scssiio secreta. 

~.4 -DESIGNAÇÁO llA ORDEM llO DIA DA PROXIMA SES· 
SAO. ENCERRAMENTO 

- Projeto de l.ei do Senado n• 96(79. de autoria uo Sr. Senador Ncl· 3- DISCURSOS I'RONUNCIADOS F.M SF.SSOES ANTF.RIO· 
snn Carneiro, que modilica u rcduçiio do ar\, 2~ d:1 Lci n1• 4.266, Uc 3 de RES 
outubro de 1963, que instituiu o salúrio.fumilia do tr:thulhudor. (Apre· 
dal,':'ltl prelirninur Ua constitucionulidude). Rejeitado. Ao ArlJUivo. 

-Projeto de Lei do Senado n9 112/79, de :tutoria do Sr. Senador 
('llllha Lim:t, que consillt:nl não tributitvcis p:m1 efeito de Imposto de 
Renda, os proventos e pensões nas condições que indica. (Apreci:t~·àu prc· 
liminar da constitucionalidude), Rcjcitudo, Ao Arquivo. 

- Projew de Lei do Scnudo n~ 157/79, de autori:t do Sr. Scnudnr 
Francn Montorn, qu~: dispôe sobre um paro uo tr<1bulhallur desemprega· 
do, g:trantindu·lhc o direito ao auxilio-docnçn c a aposentadoria por irwa· 
!id:tdct. lAprcdaç;'tu prclimin:tr Ua constitucion:dillade c jurillicidmlc.) 
l>i~cussiíu udlud11, para diligénciu junto no Instituto Nucional U~: PrcviLICn· 
~:ia Social. nu~ termos do ReljUcrimento n" 319/79. 

-Do Sr, S~:nador Dirceu C:trlloso, proferido nu se~são de JI-H-79. 
- Do Sr. Senador Marcos Freire, proferido na sessão de 4-9-79. 
- Do Sr. St:nador Almir Pinto, profcrillo m1 Sessiiu de 4·9· 79. 
- Du Sr. Scnadur Jns~ Linll, proferido n:t scssi'w Uc 4-IJ-79. 

4 - ATOS llO I'RESIIlENTE 

5 - ATAS llE COMISSOES 

r,- ~II'SA lliRErOHA 

7- l.llli'HES I' VICI:·LlllEHI'S lll: I'ARTIIJOS 

X- CU~II'OSI~·tlo llAS COMISSÚI:S I'ERMANI:NTES 
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DI AlHO DO CO~í.RESSO ~ACI0~,\1. (St•tlwll l l)uintu-rl'im n 41!i~ 

·---------------------------

ATA DA 146~ SESSÃO, EM 5 DE SETEMBRO DE 1979 
I~ Sessão Legislativa Ordinária, da 9~ Legislatura 

PRESIDÉ:\CIA DOS SRS. LUIZ VIA:\A E I.Ol:HIVAL llAI'TISTA 

,H 14 /fORAS E 30 MINUTOS, ACIIAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SEN,IfJORES: 

Adalberto Sena- Jorge Kalume- Evandro Carreira- R~limundo P:t· 
rente- J<1rbas Passi.lrinho- r\lexandrc C os tu- Alberto Silv;t- Bern<Ln..li
no Viana- Almir Pinto- José Lins- Mauro Benevides- Cunha Lima
Humberto Lucena- Marcos Freire- Arnon de Mel\o- Lourival Baptista 
- Passos Porto- Jutahy Magalhães- Luiz Viana -Dirceu Cardoso
João Calmon- Roberto Saturnino -Itamar Franco- FrjJnco Montara
Henrique Santil\o- Lázaro Barboza- Saldanha Derzi- Affonso Cam:tr· 
go - Paulo Brossard -Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A lista de presença aeus.1 o com· 
parecimento de: 30 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta jJ sessilo. 

O Sr. )\!.Secretário procederá à leitura do Expediente, 

E lido o seguinle 

EXPEDIENTE 

OFICIO DO PRIMEIRO·SECRET ÁRIO DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

N9 437 f79, de: 05 do corrente, encaminhando autógrafo do Projeto de 
Lei da Cimara n• 103, de 1978 (n• 438/75, na Casa de origem), que regula· 
menti.l as prolissàes de: Biólogo c de Biomédico, cria o Conselho rc:deral e os 
Consc:lhos Regionais de Biologia e Biomedicinu, e dá outras providi:ncias. 
(Projeto que: se transformou na Lei n9 6.684, de 03 de setc:mbro dt: 1979), 

EXPEDIENTE RECEBIDO 
LISTA N• 04, DE 1979 
EM 05 DE 09. DE 1979 

Comunicação de eleição e posse de Mesa Diretora. 

-da Cümara Municipal de Barra-BA; 
-da Cámara Municipal de Boa Vista do Tupim-BA; 
- d<.~ C:imara Municipal de Canúpolis-BA: 
-da C:imara Municipal de: Carinhunha-BA: 
-da C:imara Municipal de Guan01mbi-BA: 
-da C:imjJru Municipal de laçu-BA; 
-da Câmara Municipal dc: lbirapoã-BA; 
-da Câm:mt Municipal de Jaguaripe-BA; 
-da Associação Comercial Industrial c Agrícola de Juazeiro-Br\: 
- d;t C:imari.l M unicipa\ de: Lajedão-BA; 
- da Cimar;t Municipal de: M uritiba-BA; 
- d:t Cilmaru Municipal de Porto Seguro-BA; 
-dói C:imur:t Municipôil de São Sebastião do Passé-BA: 
-da Câmara Municipal de Uauá-BA; 
- d:~ Cimar<t Municipal de Vitória d;t Conquist~t-BA: 
- da Cf1maru Municipal de Xique-Xique-BA: 
- da C:im:~ru M unicipa\ de ll<lpuntnga-GO: 
- J:~ Cúm:tr;t M unicip~ll de Leopoldo de Bulhões-GO; 
- da Ciimara Municipal de Cubeccims-GO: 
- tl:1 Ci1su do Estudante Norte Goiuno-Goiúnia-GO; 
- tlu Cúmara Municipal de Novo Acordo-GO: 
-da C:imaru Municipal de Turiuçu-MA; 
- d<i Cúnwru Municipal de Afuli-PA: 
-da C:"lm:~r:t Munidpul de Barra do Juc:m!-PR; 
- da Sociedade: "Socorro uos Necessitados" - Curitiha-PR; 
- da C:"unam Municipal de Flores-PE: 
- da Associaçilo de: Empresas Distribuidorus dt: Elt:tricidudr.: do Nor-

Jcste - AEDENE - Recife-PE: 
- d:t Cúmara M unicipul de Açu-RN: 
- d;1 c:unam Municipotl de Guuratinguetá-SP; 
- da C;imara M unidp;,d de: San tu R ma de Viterbo-SP; 
- da C Limara M unicip;i\ de Neópolis-SE. 
Munlresluções sobre l1rojelos: 

- J;1 A~~nciaçfu1 Comerciul do Estado do AntulOnas. ~olicitandn a rúri· 
lia tramitilçfHl do Projeto de Lei du Senado n~' 117!7'>: 

- Ja Confcdcr<~ç~o Nitcioní.ll ela lndú~tria-RJ; manifc~tundo a :o.uit nri· 
ni:"u1 contr{trií.l lJ aprov;~çito dos Projctos de Lei dn Senado n~~.46j71) c Ah/79: 

-do Sindicato Uns Ho.~ritais, C li nica.~ c C.t~~~. dt: So1úde do Rio dc Ja· 
n~.:iro, rn<~nifc:staiH..lo-~e rt.:la n::jciçiio do Projcto de Lt.:i do Scnudo n"' 94/79: 

- da Associação Rio·grandeme de Imprensa, apresentando sugestões 
an Projeto de Lei do Senado n9 116/79. 

Manifestações fuoránls à extensão da imunidade parlamentar aos Verea-
dores: 

- tia Cúmara Municipal Ue Aiquara-BA: 
- da Ciimura Municipal de Jtororó-BA: 
- da Ciimam M unicip<.tl de Muuá-SP: 
- da Câmarí.l Municipal tle São Bernardo do Campo-SP. 
:\1anifescações contrãrias it. prorrogação de mandutos de Prefeitos e Verea-

dores: 

- da Assembléia Legislativa do Estado de Miní.ls Gerais; 
- d;1 Câmara Municipal de Sete Lagoas-MG: 
- c.JjJ Câmara Municipal de lndianópoli~-PR: 
- dil Cúmara Municipal de Estâncií.l Vdha-RS: 
- d;t Câmara Municipal de Guaiba-RS: 
- da Cúmara Municipal de llaqui-RS: 
- d;t C:imar;t Municipal de Rio Claro-SP. 

Dh .. ersos: 

-do Dr. Juracy Pires Gomes, de Brumado-BA, solicitando que ~cj;t 

estabelccic.Jo ;ws ex-Prefeitos, o direito de receberem subsidias: 
- da Câmara Municipí.ll de Lavras-MG. sugerinUo ~s autoric.Jade~ 

competente~. maior controle na fjJbricação c vendí.l de armas, tendo cm vi!'lta 
o índice crescente de: criminalidade no País; 

- d;t t\sscmbléia Legislativa do Estado do Paraná, sugerindo que l9HO 
scj:t declarado o "Ano Internacional da Ecologia": 

-da União dos Lcgislmivos da Fronteira Oeste-ULFRO.Ita{.1ui-RS. 
solicitando a revogação da Lei Falcilo: 

- d;1 Câmara Municipal de: Santiago-RS, solicitundo a revisão da Lei 
Or!!ânic:t djJ Magistrutura NacioníJI; 

-da üimar:t Municipal de Guuratinguc:tá-SP, propondo a cri:1çfto do 
Ministi:rio da Familia c: do Menor Desamp:~rado: 

-da C:i.mura Municiptil de: Rio Claro-SP, protestando contra o au· 
menta nas tarifas do pedágio dos sistemas Anchic:ta/lmigrantes e Anhangue· 
rajB>tndeirantes. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O Expediente lóJo vai o puhli· 
cotçiio. 

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. l9·$ecretúriu. 

t' /ida a .\'t'KIÚI/lt' 

Scn;ttlur Luit Vi;m;t Filho 
Sc1liltln Fcc.Jeral - DF 

Comunicll V, E:~• c: a esta Casa que me ausent:1rei do P:tb nos di;1~ 6 c 7 
do corrcnt~.: cm viagem particul:1r ;w exterior. 

:\tencimarn~.:nte. -Senador Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (luil Vi;ma)- t\ Prcsidênci;1 fica ciente. 
Sohn.: a mesa, projeto de lei que ser;·, lido pelo Sr. \I'.Scl'rl.!túrio. 

1:' lido o ,l'l'glll.,lt' 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 263, DE 1979 

r\lteru dlsposlll"u du Lei n9 6,367, de J9 de outubro de 1976. dl' 
modo a escendcr uo emprcgndo tlomêstico u lct:lslaçlio ucidcnhiriu do 
cruhalho, 

O Congresso N;1cinn:d dccretu: 

t\rt. 111 O~ 211 do art. I~" Ua Lei n~' 6.367 Uc 19 de nutuhrn Jc llJ76, 
pas~a a vigofilr com a seguinte rcU:u;ào: 

"~ 2~-' Estn lei ni'to se uplica ao titular Je lirma individual, an 
llirchlf, sócio-~crcntc, sócio-solidúrhl, sócio-cotisw c súcio de in-

' ' 

•J,',' ' 
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dústria de: qualquer empresa, que não tenha a condiçào de emprega· 
do, nem ao trabalhador autónomo." 

Art. 29 Esta lei entraria em vigor nu data de: sua publicação. 
Arl. J9 Revogam-se as disposições em contrário, 

Ju•clncoçào 

Sob o aspecto formal o projeto faz apenas eliminar do texto do~ 211 do 
ar\, I~' da Lei n~' 6.367!76 a expressão "c ao empregado dom~stico". 

Disto resultará ii ohrigatôria extensão da legislação acidentf1ri:~ do trab<l· 
lhn, a cargo da Previdênciu Social, também ao empregado domi:stico, del:.1 
inexplicavelmente excluído. 

A vigente exclusão envolve discriminação inaceit{!vcl, umu vt:z que o tra· 
balho doméstico apresenta inúmeros riscos que deveriam ser segurados rcl:.1 
Prt:vidi:ncia Social. 

Sida das Sessões, 5 de setembro de 1979, - Orestes Quércla. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N' 6,367, DE 19 DE OUTUBRO DE 1976 

Dispõe sobre o seguro de acidentes do trabalho a curgo do INPS (' 
dá outus providências. 

Art. 11• O seguro obrigatúrio contra acidt:ntes do trabalho do!! t:mprc
g:~dos segurados do regime: de Previdência Social da Lei n~ J.f-107, de 26 de 
agnsto de 1960 (Lei Orgânica da Prc:vidência Social), c legislação po:-.tcrior, C 
rcali1.adn p~:lo Instituto Nacional de Prcvidi:ncia Social (INPS). 

* ~·! Esta lei n:io sc aplica ao titular de firma individual, ao Jirctor, :-.(1-

cio-!!t:Tentc. sócio-snlid:irio. sódo-cotista e sócio de indústria de qualquer cm· 
presa, que ni'io tcnhu a condição de cmpn:gado, nem ao trabalhador autônl1· 
mo c :to crnprt:gado doméstico. 

(.:1.1' Comi.I'Jrie,l· dt' Corrstituicâo t' Jt/Jti('a. de• l.t•f:i.l/apio Sori<ilt' 
de f'immcu.L! 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O projeto lido será publicado c 
remetido lts comissões competentes. 

O SR. PRESIDDITE (Luiz Viana) - A Presidóncia comunica que, 
nos termos do art. 27M do Regimento Interno, dt:terminou o arquivamcn\l1, 
por terem rc:cchido p:1rcccrcs contrários, quanto :to mérito. da combsf1o :1 
que foram distribuídos, das seguintes matérias: 

Projeto de Lei do Senado n~' 139, de 1975, do Scnador Vascon· 
celas Torres, quc dú nova redaçtio ao ~ 3"' do artigo 67 da Ld 
n' 5.6H2, de 21 de julho de 1971; 

Projeto dt: lei do Sen<~do n~ 204, dc )975, do St:nadllr Orestt:s 
Quí:rciit, introduzindo alterações na Ld nQ 5.7H2, de 6 de junho dt: 
1972, que lixou os prazos de l'iliaçào partidúri:.~: c 

Pmjeto de Lt:i do Senado n"' 113, de J'J77, do Senador Otlu 
Lt:hmann, que altera dispositivos do Código de Processo Civil, ati· 
ncntes it intimação do devedor paru a arrematação de bt:ns pcnho· 
rudos. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Atr:~vós da Mensagem n'' 1.11, de 
I 'l79, o Senhor Presidente da República submete à dc:liberaçào do Senado u 
es~olhu do Sr, R~:nahl Bayma Dcnis, Ministro dt: Primciru Clussc, d;~ Cunci· 
r:.1 dt: Diplomat:l, rari.l exercer :t função de Embuixador do Brasil junto~~ Rc
públicu do Scncgul. 

Pi.lra :1 :trr~:cinç~o da nwtéri:1, a Presidência convoca scssflo c\tr:mn.Ji· 
nt1ria :1 realLr.:~r-st: hoje, t1s dclllito hllras c trinl:t minutos, 

O SR. PRESIDENTE (Luil Viana)- Hú oradores in•<ritos. 
Concedo a pal:.tvr:.t ao nobre Senador Henrique Santillo. 

O SR. HENRIQUE SANTII.LO (MDH- GO. l'ronun<ia ,, seguinte 
di~curso. Sem revisão do orador,) - Sr. Presidente c Srs. Senadore~: 

Este é um Puís onde coisas interessantes acontecem, c bastuntc intcn:ss:tn· 
tcs. A ninguém é dado desconhecer, Sr. Presidente c Srs. Senadmc.s, lJUC o 
prohlema cncrgCticu llo País é grave, é sêrio. E, nesse contcxlO, adquire n Mi· 
nistCrio das Minas c Energiu uma importfmda vcrdadcirarnt:ntt: c.\tr:wrdi
n;'lri:l, excepcional. l>ois é esse o Ministério que se destinaria :1 adequar ii nnva 
realidade criada pelo f'ITOhlclll:.t do petróleo, 11111:.1 poJítil.'ll CllCf!!Í:liL:U I.'L111SCil• 

túnei.l curn os intcrc.sses do Bru~il. 

E evidente que nesse quadro avulta-se ai o problema tecnológico, ji1 que 
é indispens:'ivcl fJ Nação, ni'io upcnas absorver tecnologia trunsreridu dos p:.~i· 
ses dt:scnvolvidos pura cfl, mas também propiciur todus us mndições indis· 
pcnsúveis pura :1 criação dc tecnologia própriu. 

O Ministério dus Minus c Energia, n:.~ sua cstruturu organi1ativa, possui 
uma Secretaria de Tccnologia. Importantíssima é estu Secretaria de Tecnolo· 
gia, diante d:.~ realidade prcsentc, da utualidude br:tsileira. 

Seria de supor-se, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que, em visUt da gra· 
vidadc do problema, esta Secretaria de Tecnologia que tem a .~ua estrutura 
fundumcntnda cm várias divisões, como u Divisão dc Recursos Minerais 
Nào·Mctálicos, u Divisão de Acompanhamento Financeiro, a Divist1o de Di· 
fusão Científica c Tecnológica, u Divisão de Recursos Energéticos Conven· 
cionais, a Divisão dc Projetos e Programas, a Divisão de Recursos Minerais 
Metálicos c a Divisão dc lnspcçào Administrativa, seria de supor-se que esta 
Sccreturia de Tecnologia do Ministério das Minas e Energia pudesse estar 
equipada por técnicos de reul competência. que este Pais já possui em todos 
os ramos do problema energético, quer seja ele convencional ou de fontes al
ternativas de energia, ou nilo convencionais. Lamcntavelmentc, não i: isso 
que ocorrc. 

Tenho cm mãos, vejam bem, não uma scçào assinuda pelo genial Ziml
do, nem tampouco uma página brilhante do imortal Barào de ltamré, nem 
tampouco uma página escrita e assinada pelo famosíssimo Pitigrilli. 

T cnlw cm m;10s, Srs. Senadores, uma p~gina do Diário O!ií'iaf dn dia 17 
de agosto deste ano, que publica, em todas íiS suas linhas, :t Portaria assinada 
pelo Ministro dus Minas c Energia, Sr. Cés01r Cais, datada de 7 de agosto <.lc 
ICJ79, que passarei a ler neste exalo momento para que conste dos Anuis desta 
Casa: 

MINISTERIO DAS MINAS E ENERC;IA 

Gahiu,•te do AfiniJtro 

POR'f.\RIA DE 7 DE AGOSTO DE 1979 

O Ministro de Estado das Minas e Energia. us:m<.lo da ~nmpc
téncia que lht: foi conferida atravi:s do art. I~ do Dccrcl•l númern 
n.91 ~.de I O de outubro de 1973, publicado no /J. O. L'. de li suhsc· 
qUente, c tendo cm vist;.t o disposto no Dccrctn númcrn 79.5-tO, de 
l ~de ubril de 1977 (Suprimento do D.O.U. de 20 seguinte, Rcslll\·c· 

Nv !60S- Designar a servidora Nidiu Curv:~lho de Oli\'Cir:1. 
:1cupar11c do emprego dt: Agente Administr:.ttivo, Cl)digo 
l.T.S,\.SOI. A, Rdt:réncia 26, da Tabela J>crmant:ntc desta St:crt:ta· 
ria de Estado, para cxcrcer :.t funçf1o dt: Chefe d:1 Divi.'i:'lo de Rccur
~llS M incrais Não-Metálicos, dil Coordcnadori:.t de Recursos M inc
rais, C (ldigo DA I. 111.3, da Secretaria de T ccnolllgiu, du Sccrctilri:~
Gcral, cm carútcr provisório, enquanto houver insulicii:nda Ue ser
vidores ucurantcs dt: cargos ou cm pregos intcgr:.mtes U:t lotaçüo dói!! 
C:ttcgorias Funcionais correlatas com a refcrid:t func:1o, de acordo 
com o que consta do :\nexo I, do aludido Decreto núrncrn 
79.540/77. 

Nll 1609 - Designar a servidora Zilda Darei Reis, ocupante 
do emprego de ,\gente Administrativo, código L T.SAHOI.A, Rde
ri:ncia 24, d:t Tabela Pcrm:.mente desta Sccretari:1 de Estado, rar:~ 
t:\t:n:t:r a funçtio de Cheft: da Divisão de Acomp;.mhamt:nto J."inan· 
ceim, li;~ Coordcnadoria de Dcs~:nvolvimento Cicntílico c Tecnoló
gico, Código DAJ.III.J, da Sccreturi:.t de Tecnologia. du Sccretaria
Gcr:d, cm c:.trillcr provisório, enquunto houver insuliciénciu de ser
vidores ocupuntcs de cargos ou empregos integrantes da lotação das 
categorias funcion:tis correlatus com a referida função, de acordo 
com o que consta do Anexo I. do uludido Decreto número 79.540-
77. 

N~ 1610- Designar u scrvidora Kútia Rt:gina M<'uimu Va~
con~ehl,, ocupante do emprego de Agente Administrativo, Códign 
LT.S,\.HOI.~.A. Rcl'erí:ncia ~4. d:.1 T:tbcla Permanente dc!!ta Sccrc
t:lria c.Jc Estado, pmtt t:~erccr u função de Sccrctf1ria Administrai i\'a, 
Ct'1Ji~u Dt\1. 111.1, do Coordenador da Coordcn:1dori:~ de J{ccur
~ns Minerais, da Secreta ri ii de Tccnologiu d:.1 Secrctaria-Cieral dtl 
~·linistério das Minas c Encrgi;L 

N~ 161 I- Dcsignur o servidor Edsnn Nascimt:nto Sil\'a, ncu
pante do cargo de 1\gcntc Ad ministrutivn, Código SA .HO I .A. R efc
rCncia ~~. du Quadro de Pessoal- Parte Permanente -lbia Sc~.·rc
taria Uc Estado, pura c~crccr a J'unç:'10 de Chefe da D1visim de Dil'u
s;ln Cicntilicit c Tecnológica, Cót.ligo DAJ.IJI.J. d:1 St:l'TCI:Irlil de 
Te~.·nnlo!!ia, t.la Sccrcturi:t·Gcr:il do Mini~ti:rio da~ Mi na~ c l:ncrgiu. 
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cm .;mútcr provisório, enquanto houvcr insuficiência de .~~ervillore~ 
ucup:1ntcs de cargos ou empregos intcgmntcs df.l lolilc;iw das Cate· 
gorias Funcionais corrclutas com :1 referidu func;ão, de ucurdo com 
o que con.11ta do Anexo I, do aludido Decreto nY 79.540/77. 

N9 1612- Designar a servidora Eva Vieira Noguciru, ocup:lll· 
tc do emprego de Datilógrafo, Código LT.SA.HD2.A, Rcferênci:~ 16, 
da Tubclu Permanente desta Sc:crc:tariu de Estado, para exercer a 
função de Chefe da Divisão de Recursos Energéticos Convencio· 
n:1is, du Coordenado ria de Recursos Energéticos, DA I .111.3, du Se· 
crctaria de Tecnologia, d:.1 Secretaria-Geral do Ministério d:1~ Mi na~ 
e Energia, cm carátcr provisório, cnquunto houver insuficiênciu dc 
servidores ocupantes de cargos ou empregos intcgruntcs da lotação 
das Cutcgorias Funcionais corrc:lutas com a referida funcão, de 
acordo com o que consta do Anexo I, do aludido Decreto n" 
79.540/77. 

NY 1613- Designar o Bacharel cm Ciências Jurídica.~- J:1mil 
Amorim, ocupante do cargo de Agente Administmtivo, Código 
SA.801.8, Referência 30, do Quadro Permanente desta Secrt:tilria 
de Estado, para exercer a funcào de Chefe da Divisão de Projetas c 
Programas, da Coordenadoria de Desenvolvimento Cientifico c 
Tecnológico, Código DAI.IIIJ, da Secretaria de Tccnologi:1. d:1 
Secretari:l·Geral do Ministério das Mi nas e Energiíl, cm c:Hilter pro· 
visório, enquanto houver insuficiência de servidores ocupantes de 
cargos ou empregos integrantes du lotação da categoria funcional 
correlat:J com a referida funcào, de acordo com o que const:l do 
Anexo I, do aludido Decreto n• 79.540/77. 

N~' 1615- Designar a servidora Zilenc Leonel de Paula Alvc.~~, 
ocupante do emprego de Agente Administrativo, Código 
LT.SA.MOI.A, Referência 25, da Tabela Perm:mente desta Secreta· 
ria de Estado, para exercer a função de Chefe da Divisão de Recur
sos Minerais Metálicos, da Coordcnadoria de Recursos Minerais, 
Código DAI.IIIJ, da Secretaria de Tecnologia, da Sccretari:1· 
Geral do Ministério das Minas e Energia, em caráter provisório, en
quanto houver insuficiência de servidores ocupantes de Cílq;os ou 
empregos integrantes da lotação das Categorias Funcionais correl:~
tas com a referida funcilo, de acordo com o que consta do Anexo I, 
do aludido Decreto n• 79.540/77. 

O Ministro de Estado das Minas e Energia, usando da compc
tênci<~ que lhe foi conferida através do artigo 12 do Decreto n•.> 
72.912, de lO de outubro de 1973, publicado no DOU de li subse
qUente, c tendo em vista o disposto na alínea b do item 5 da lns· 
truçilo Norm:uiva DASP n~' 46, de 19 de agosto de 1975, Resolve: 

NY 1614- Designar a servidora Neuza Bizerra Canuto d:1 Sil· 
v a, ocupante do emprego de D:~tilógrafo, Código LT.SA.S02.A. Re
ferência 17, da Tu beta Permanente desta Secrt:taria de Estado, rma 
c'ercer :1 função de Chefe du Divisão de lnspeção Administrativ:1, 
Código LT.DAI.IIIJ, d:1 Secrct:lria de Modernização Adminbtm· 
tiva c lnform:ítica, da Secretaria-Geral do Ministério d:1s Minus c 
Energia, cm c:u:íter provisório, enquanto houver insuficiênd:1 de 
servidores ocupantes de cargos c empregos integrantes ll:1 lotaçi10 
das Categorias Funcion:tis corrcl:llas com a rc:fcridu funçilll, Ue 
ucordo com o que consta do Anexo I, do Decreto n~ 79.540, de 15 de 
abril de 1977 (Suplemento do DOU de 20 seguinte):- Ccsar Cais. 

Sr. Pn:sidcntc e Srs. Senadores, tenho a imprcssilo de que b:1st:~ri:l est:~ 
lcitur:t, não sc:nUo preciso entrar em outms considc:r:lçÕcs, Ou se entende 4uc 
o problema do Ministério das Minas c Energia é o de assumir u rcsponsubili· 
dadc tot:~l, ou quase tot:.ll, pelo estabelecimento de umu politica energética c:1· 
pal de :~tender :1os interesses nacionais, ou este Pais se transformuri1, 0:1.'1 
milos deste Governo, cm um problema insolúvel, cm uma qucsttlo sem so. 
luçiio. Ou se tr:lla do problcm:~ com a scried:~de necessúrin, sobrctuUo pela 
su:1 gravidaUe, convocando-se brasileiros competentes dos nwis v;1ri:tdos sc
torcs d:1s ciênci:.1s pratic;1das no País, em nossas univcrsidudes, cm nossos in.~~
titutus tecnológicos, para que eles possam realmente cncontrur conosco os 
vcrdallt:iros caminhos pam a solução dos gmvíssimos problemas económico~ 
e sociais, dentro dos quais estil inserido, sem dúvida_ :llgunw, o rroblcrna 
cner~êtico, ou, 11:1 verdude, n:in havcrú suidn par:1 este Pnis, :1 nf111 .'ler que .'IC 

faça aqui ln 4uc a csnw~adora nwiori:.1 dos brasileiros ou a totalidade niw prc· 
tciH.lc fa1cr, llUe ê o de usar llc meios, rnuit:1~ veles nflo UcnHu:rútil:m, p:1ra :_I I
terar um:1 .~~itu:lç:lo que j:'1 perUura cm termo~ de m:'1 fê c de lllClHllpcti:ncla. 
(i\luitn hcm!) 

O SR.I,RESIDENTE (Luiz Vi;:ma)- Concedo :.1 p:~lavm ao nobre Sc
nmlor Lourivo1l Baptist:l, ror cessão do nobre Senador Jorge 1\alumc. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Lc o ~eguinte di>eur
m.) - Sr. l•rcsidcnte, Sr~. Senadores: 

No último di:1 3, o Ministro da Educaçilo c Cultura, Professor Ethwrdo 
Portela, esteve cm Sergipe, onde presidiu a instalação do VI Encontro :">~cio
n:.•lllc Diretorcs c Técnicos de Est:lbclccimentos de Ensino Agropccu:.irio, na 
Escola Agricol:~ Henjamin Conslilnt, no Município de Silo Cristóviio. 

No seu discurso, o Ministro ressaltou, inicialmente, o proces.~o de prolis· 
~ionulioo:ução do ensino brasileiro c, considerando as expectativas até hoje rca~ 
lit.ad:1s, o Ministro Eduurdo Portela reconheceu a suu ineficiência, "se consi
dcr:ld:~s as neccssid:~dcs globais do Pais", porém, comentou, enquanto rersis
ti:.l este espaço cm branco cm profissionalização, as escolas técnicas c as csco~ 
las agrícolus, mantiveram aquela chama presente e fizcr:..tm lJ sua manei r:.~". 

Por outro Indo, continuou o Ministro, "esta profissionalização sofria 
uma cert:~ pressiio urbana. Os técnicos metropolitanos aliment:wam uma ten· 
di:ncia de lrimsfcrir p<~ra os meios rurais os padrões c os modelo.~~ urbanos. 
FreqUentemente havia um:.~ esperada rejciç5o, poderíamos atê dizer, uma sau
dúvcl rejeição: é que o campo precisa ser pensado do ponto de vis tu do campo 
c não nos contentarmos com estas trunsposiçõcs, que rcsultum cm mccunis· 
mos pummente autom:.1tizados sem nenhuma relacilo com :1 rc:llidadc". 

O Ministro ainda destacou a ênfase especial que tcrfl de ser duda :.10 ensi
no agrícola, no momento cm que a :~gricultur:.~ se converte em meta priori
til ri:~ do Governo, "agora que nos rreparamos para d:..tr uma énfasc toda C.'l· 
pccialll agricultura, estes pioneiros do reconhecimento da revelação do cam· 
po rrccisum ser reconhecidos. Talvez :..ttê possamos dizer que prccis:~m ser 
considerudos, já que o volume de consideração atê :.~qui vigente:. embora Jou
v:ívcl é result:..tdo do esforce pioneiro de algum:.~s pessoas extremamente dcdi
c:tdas," 

t\põs sua palcstru, o Ministro visitou us instalações do Colégio ABricola 
Benjamin Constant, c presidiu a instalaçilo d:.1 Coopcrativ<~ Escolar de Traba~ 
lho do Centro Acudêmico daquela Escol:.~ c inaugurou o IY Posto de Material 
Escolar d:1 FENA ME, cm convênio com a cooperativa de alunos, duas inicia· 
ti v as de grande significado para aquela tradicional Escola Agrícola de Sergi
pe. 

O V I Encontro Nacional de Di retores e Técnicos de Estotbelecimentos de 
Ensino Agropccuário teve como objetivo geral analisar a prolissionalizaçào 
cm nível de 29 gmu no sctor primário da c:conomi~. E, como objetivm; cspeci· 
ficas, discutir a formacào do técnico em agropecuária no Si~lem:t Escola· 
F:uend:1, em nível federal, estadual c municipal; examinar a problcm:íticu de 
trah:~lho pam o egresso do curso de agropccuúri:..t; mostrar o funcionamento 
d:1s escol:~s :1gricolas e sua integração com a comunidade; definir com :1.11 Se~ 
cretari:1s de Educuçiio dos Estados as alternativ:~s de implantação c ou implc~ 
mcnt:.1çào de habitações profissionais no sctor primário. E evidente <1 impor
túncia !.lesse ternário para a :1tu:~çào dus escolas agrorecuárias, c toda a :.1~·ãn 
dii COt\GRI cm f:.~vor da protissionalizuçilo, cm nível de .2Y grau, daquc.:lc.:s 
~JUC se düo li :ttividadc ugropccuári<~, o mais importante sewr primário llc 
nossa cconomi:1, cuja valorizaçilo constitui preocupação dominante do Gn· 
vcrno do eminente Presidente João B:.~ptisti.l Figuein:do. 

Cônscio d:t importância do evento, o Govcrnudor Augu!'ltO Franco pres
tigiou o Encontro, comparecendo il solenidade de su:1 abertura, c discursou 
na referida sess:io, prestando um valioso testemunho do inu:resse do povo 
scrgip:1no cm relaciio :10 esforce que vem desenvolvendo o Ministro Edumdo 
Portel:1, rara levar ;1 educação a todos os segmentos da populução brusileira. 

Ao Encontro compareceram representantes de colêgios :1gricol:.1s de to· 
dns os Es!iidos, cumprindo-se a bem org;:mizada program:1çiio com gr:.mdc 
nbjetivid:u.Jc. Ainda no di<~ 3. a Professora Zilda Gomes P:1rentc de Barros. 
Sccret{lri:~ de Ensino de I~' e .2Y Graus do M EC, fez P'.llestr<.~ sobre "Diretri:tcs 
para o Ensino de IY c 2Y Gr:.~us na funçilo formal c nUa formul", enquunto o 
Professor Osc:~r L:.1mounicr Godofredo Jilnior, Diretor-Gcral d:.1 COAGRI. 
discorreu sohre "A prolissionnlizaçào no setor primúrio da economia". 

Hoje, i1s 17:00 horus, dever:'! ser cncerrudo o Encontro relo Arcebispo 
i\lctropoliwnn de Aracaju, Dom Luci:1no Cabral Dumte, Membro do Con.~~c~ 
lho Fclleral de Educação, que rcprc:sentaríl o Professor Laf:1yette de A:tcvcdo 
Pnndi:, Presidente do referido Conselho, 

Puw o êxitll do VI En..:ontro Nucional de Di retores c Técnicos de Esl:l
bclccimcntos de Ensino r\gropccuúrio, contribuiu o integr:.d aro i o c incenti\"u 
dado pelo Ministro Eduarllo Portela, cm sua :.1tUo1çiio ü frente Uo Ministério 
d:1 hlucw.;llu c Cultura. 

Sr. l'rcsidcntc, ftli com satisfaçiin que compareci ii ahcrtura do Ení:tln\nJ, 
ll.:ndo :1ssistidu il ralcstra do Ministro Elluardn Portda c, com ele, rcgrc~~ci a 
Bra~ilia. 
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A iniciativ~ do Encontro considero da muior importúncia, porque trmú 
os mel hnrcs rcsultildos pam o uprimorumcnto do ensino pronssiom1l cm nos
so País c, especialmente, su:1 intcgnu;Uo m1 comunidade. 

Senhor Presidente: 

Solicito 1.1 Vossa Excelência, que filça parte integrante deste meu pronun
ciamento, o discurso proferido pelo Ministro Eduardo Portellu, na instalaçi'lo 
do Encontro. (Muito bem! Palmas.) 

Discurso pronunciado pelo Ministro Eduardo Portel/a, na instalacào ~o .VI 
Em·tmtro Nacional dt• Dirt·tort',\' t' Técnicos d_t> E\·tabdt•cimt•ntoJ dt• El/.1'/1/o 
AgrtJpemdrio, fiO dü1 J dt• .ft•it•mhro, na Euola Agrfcola Bt•tljamin Constam, no 
,\-/unidpio th• São Cristâwio - St•rgipt•, 

Senhor Governador Augusto Franco, 
Senhm Sen:~dor Lourivul Baptista 
A utoridiides presentes: 

"V.im aqui com uma li na! idade precipua: dizer aos senhores, ~ue condu
zem o ensino Agrícola no Brasil, ao nosso Diretor c a todos os D1rc_tores ?c 
Colégios Agrícolas, por todo este amplo Brasil, que os senhores nao cst<~o 
sós. que nós csti.lmos convencidos c cada vez mais convencidos de que o de
senvolvimento do ensino agrícola ê particularmente importante para o desen
volvimento nacional. Alguns anos nós falamos com uma certa freqUência cm 
profissionatizac~o. Tenho dúvida se esta prolissionatizaçUo foi realmente 
posta em funcionamento no Brasil. Hoje o que existem s~o experiência~, em
bora relevantes, mas extremamente isoladas c até minoritárias, se: constdcr:t
dus 1.1s necessidades globais do Pais, Enquanto persistia este espaço em branco 
d:~ rrolissionalizaçào, as Escolus Técnicas c as Escolas Agrícolas ~anti.vcram 
aquela chama presente e fizeram à sua maneira a possível profisstonah:wçào 
no Brasil. Por outro lado esta prolissionalizaçào sofria uma c:rta pressão u~
bana. Os tí:cnicos metropolitanos alimentavam uma tendé:ncta de transfenr 
pura os meios rurais os padrões c os modelos urbanos. 

Frcqücntementc havia uma esperada rejeição, poderíamos até dizer uma 
s:1udúvcl rejeição. E que o campo precisa ser pensado do ponto de vista do 
c:tmpo c não nos contentarmos com estas transposições que resultam cm me
canismos puramente ilUtomatizados, sem nenhuma relação com u realidade. 
Agora que nós nos preparamos para dar uma ênfase toda especial à agricuttu
rot, estes pioneiros do reconhecimento da revelação do campo precisam serre
conhecidos. T:~tvcz <~tí; possamos dizer que precis<~m ser considerados, já que o 
volume de considcraçUo até aqui vigente, embora louvável, é resultado does
forr;o pioneiro de alguvus pessoas extremamente dedicadas. Tornar-se-ào 
cadu vez mais reduzidas, no momento em que a agricultura se converte cm 
meta prioritfiria do Governo. De manei~" que nós temos que cr.iar sit~.aç~es 
próprias para evitar imigrações imprópnas. Isso, as Escolas Agncolas Ja vem 
f01zendo, mas precisam ser estimuladas, precisam ser fortalecidas. Este traba
lho dos pioneiros tem de ser uma espécie de lcgiil.o de cada um d~· nós, r: sem
pre animado pelo compromisso fundamental da qualidade. Nós temos que 
f01zcr atravessar este esforço de uma educação para u construção de uma per
manente pedagogia du qualidade. Por isso, liz questão de vir <.~qui c me sinto 
muito honr:.ado no meio dos senhores que vejo, cm cada um, um servidor 
constante da c<.~ usa da educaçUo nacional. E aqui, nUa exatamente de forma 
solene, porque acredito pouco nas solenidades, acredito muito nos recursos, 
informações que saem de cada um de nós, Aqui, portanto, c agora, eu quero 
assumir, em nome do Ministério da Educação, dos meus compunheiros do 
Ministério da EducaçUo, que conosco vivem este diu-a-diu áspero c difícil, procu
rolm d;.lr um novo rumo i1 cducaçUo, ii cultura e aos desportos no Bro1sil, nôs 
assumimos o compromisso de formar, ao ludo dos senhores, c de dizer uos se
nhores, que terão sempre cm nós um companheiro atento nesta turcfu cotidiu
nu de construçi'lo qualilicada do novo Brasil." 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viunu)- Concedo u puluvru uo nobre Se· 
n<Jdor Gabriel Hermes. (Pausa.) 

S. Ex.• não csti1 presente. 
Concedo a pat:1vra ao nobre Scnmlor Evundro Currciru. {Puusu.) 
S. Ex• não cst(t presente. 
Concedo u pilluvm ao nobre Senador Franco Montara. (Pausa.) 
S. Ex• não est;í presente. 

O Sr. Dlrcou Curdoso (M Dll - ES) - Sr. Prcsidcnlc, peço u puluvru, 
paru uma comunicuçUo. 

O SR. !'RESIDENTE (Luiz Viunu)- Concedo u puluvru uu uohrc Se· 
n::tdor Dirceu Curdoso, pura uma comunic:u;Uo, 

O SR, DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Paru unw comunicaçtw. Sem 
rcvis;io do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Scnndores: • . • 

o Brasil tem sido o país do futebol c, ultimnmcnte, nao latcnllo hoa ligu
ra nesse esporte, mas é o p:~is do futebol. Quero rcgist:ar, para a C:1sa, com a 
prcsençu a4ui c uquiescéncia dil nobre bancada p;mubana, o nome de u~Ja 
hrasilcirinha que conLJuistou p:m1 o Brasil um lugar de destaque na nata_çoH: 
do Mundo. Uma mcnin:t d1.1 Pmaíb:1, K<~y Fruncis Pontes, de 16 <mos d: tda
Uc, que h:'t 3 anos se dedicava :10 n01do de resistência c que, no prind~1o do 
més passado, conseguiu atr:tvcsS<Ir o Canal da Manch:~, que scparu :1 t:ran.çu 
ua Inglaterra, cm li homs c JO minutos de esforço contmuo, sendo a pnmc1ra 
sul-amcricaml c, conseqUentemente,<~ primcin1 brusitci~:t a deter tod pr?cf'.a. 

Sr. Presidente, umu menina dcdicadu c que, anonlm:1mcntc, atruvcs de 
um trcinumcnto com o seu pai, professor de Educilçiio Física, c filha de unw 
médica conhecida cm João Pessoa, sem auxilio dos órgãos oficiai:-. do. esporte 
do Brasil, apenas cum o au:dtio do Governo du Paruib;.t c de parllcularc~. 
~.:onseguiu essa proeza inêdita para a nut:.u;Uo sul-americana. 

O Sr. Cunha Lima (M DB - PB) - llermite V. Ex• um apurtc'! 

O SR. DIRCEU CARDOSO (M DB - ES) - Com muito pra~er. 

o Sr. Cunha Lima (MOB- PB)- Nobre Senador Dirceu Cardoso, as 
minhas palilvras scrii.o de agmdccimcnto cm nome du Puraíbu, cm non~c de 
João Pcssuu ;, cxalt01çào que V. Ex• f<tz i1 jovem desportista Kay J-ran~.:1s. A 
Pamíbu, na Proliu de Tambaú, hú muito vem, com assombro, ohscrvanUo os 
seus gestos c :1 sua perseverança cm, partindo daquele litoral, percorrer gr:m
dcs Uistünciils, sob as vistas admimdas dos seus patrícios c f:tmilimc~. E. na 
sua obstinaçl'1o, essa jovem d~: 16 anos obteve este laurel it Par:lihu c ao Bw~il, 
de 01travcssur o Canal da M anclm, começando pelas praias lindil.'l Ue Tamhó!LJ, 
do Caho Branco, ;,s disl:incins mais longínquas do nosso litnr:ll par:dbann. 
Agrildl!t;o, cm nome d:1 P:.~raih<l c no da famítin, a cxalwçi'io que V. Ex• fat de 
1\.il)' Francis, a jovem Ucsportistu paraibuna, que ganhou lug;~r de dcstayuc 
nu ccn:'trio esportivo mundial. Muito obrigado :1 V, Ex• 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Eu é4uc agradeço o upa r· 
te Uc V. Ex•, que trouxe o carinho d:1 gente puraib:m:.~ à procz:t magnilica de 
que 1\.:ty Fr:.~ncis foi detentor:~, n:ttmvcssia do Canal da Mancha c, como sa
lientou V. Ex•, n:~d:tndn horas c hor:~s scguidus, trazendo :~té uo dcscspcro os 
seus pab LJUC :t pcrdium de vista durante lO u 12 hon1s, qu01ndo n;td:tv:.t cm 
pr:~i:~s infcst:1das ;ltê por tubarões, mas com a sua pcrscvcmnç:.t c ii sua !orça 
de vont<ldc, Sr. Presidente, consegue um laurel que nenhuma sul-:tmcnc;uta 
ante., llch1 havi:t conseguido. 

Quero rcgistr:tr, Sr. Presidente, que os meios oficiais não lhe trihut:tr;tm 
as homcnugcns de estilo. EntUo, cu solicitaria ao Jlrcsidcntc do Congresso 
que, numa êpoca que S. Ex• houvesse por bem designar, chammsc essa hcruí
noJ hr:~silciru que, com o sacrifício pc"iSOill, com o sacrifício d:t sua família, 
conseguiu esse l:turel tão cobiç:tdo por nadadores do mundo. a nm de que ela, 
com outros, aqui recebesse as homenagens do Br:~sil. 

Sr. Presidente, além de Kay Francis, dcveriamos homenage01r outro hra· 
silciro que, :1gora, cm Tóq.uio consegue duns medalh:1s de ouro. 

O Sr. Humberto Lucena (M DB - PB) - V. Ex• me permite'! 

O SR; DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Um instante. Djan Mu· 
druga, outro nad;.tdor cxecpcionill, conseguiu duus medallws de ouro, lilm
hém se impondo i.IOS n:1dadorcs do mundo. Se fosse uma equipe de futchul, a 
CBD jogmia o dinheiro todo da loteria esportiva para homenagear os seus 
elementos: mas, cnmo sr: tratu de esportes que, individu<~lmcnte, registram n 
esforço, n sacrifício desses hmsilciros, eles não reccbcn1m :1 devidil rccumpen
s:t c o :tplausu nacional. 

Tem o :.~parle o nohrc Scn<~dor Humberto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena (M DB- PB)- Desejo solidmilar-mc com\' 
Ex• pch1s homenagens que cstú prestando, da tribuna do Scn:~do, :'t minlm 
contcrrünca Kay Francis, sem dúvidu ulguma, umu jovem dcsportistil hrusi
lcira que merece todos os aplausos pelu suu extruordinttriu f<u;unlw, utravcs
s:mdo o C:tnill d:1 Muncha. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (M DI!- ES)- E veja V. Ex•. Sr. l'rcsi· 
dente, que nUo faltou a paluvra dul•:mliba, utrnvés do nobre Scnmlor Hum
hertu Lucena, que vem trazer u sua soliduriedudc ii homcn:tgcm liiiC estou 
prestando i1 ilustre paraihana de 16 anos, Kay Francis, que ~.:nn,cgt1ill vencer 
unw diferença Uc tcmpcruturu da i1guu de 9gr:lus atê 15 gr:n1s . .luralll~o: u dia c 
parte da noite, cm on1.c horas c meia Uc nutuçUo continua, r:mt atravessar 
cinqLJcnlllquilúmctros do Canal da Munchu, de úguas m:ti~ turbulenta' c re
voltas que tllís temos nu mundo, 

.. , .. ·:..-. 
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Sr. Presidente, ainda mais, quero tributar também uma homenugem u 
João Carlos de Oliveira, o mugn!ncosultador brasileiro, que também não tem 
recebido uqui dos Poderes as homenagens. Esse atleta tornou-se campeão 
mundi<~l do salto triplo, conquistado cm competição com os grandes s-.ltado
rcs do mundo, 

Gostaria que o Senado, ou o Congresso Nacional, homenageasse estes 
três grundcs brasileiros. Nós não temos time de futebol agora, mas temos es
tes desportistas que, individualmente, têm granjeado pura o Brasil o respeito 
de nações dcsportistus du terra, pelo seu esforço pessoal, pelo seu denodo c 
pelo seu sacrifício. 

Assim, Sr. Presidente, a minha homenagem hoje a esses três brasileiros 
humildes, que merecem a consideração do Senado, porque cu me refiro 11 eles 
como se me referisse a um grande general que vencesse uma guerra, a um 
grande intelectual que escrevesse um livro, a um grande literato que conse
guisse seu lugar na Academia Brasileira de Letras, porque expõem o corpo, 
Sr. Presidente, que também é uma criação divina. 

Assim, são as minhas palavras de exultação a Kuy Francis, a seu pai, suu 
mãe c à gente paraibana, a Djan Madruga, conquistador de duas medalhas 
:-.os torneios de natação de Tóquio, e a João Carlos de Oliveira, o campeão de 
salto triplo, também outro brasileiro ilustre que conseguiu esses galardões 
com seu esforço e seu sacrilicio, 

E faço um apelo, Sr. Presidente, para que as autoridades esportivas do 
Brasil, que só jogam o dinheiro da loteria esportiva em cima do futCbol, esti
mulem e consagrem esses atletas. 

E devo registrar que quando o Sr. Presidente da Confederação, que rece
beu esta semana Kay Francis, no Rio de Janeiro, convidou-a a continuar no 
esporte, ela disse "cu abandonei a natação". Abandonada como esteve do 
apoio das entidades oficiais, ela não quer mais continuar a prestar a sua cola· 
boraçào à natação brasileira, desiludida com a falta de apoio das autoridades 
dc:sportivas deste País. 

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

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre Se· 
n-.dor Bernardino Viana. 

O SR. BERNARDINO VIANA (ARENA- PI. Lé o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Antes de tudo, eu quero ressaltar que vou abordar um tema que é muito 
polémico, que está causando as maiores controvérsias nos meios políticos, so
ciais e cientificas, porém, o estudo que exponho, neste instante, do programo 
energético brasileiro, representa uma pesquisa que tenho feito através de do· 
~~umc:ntos oficiais, não só do País, mas, também, do exterior. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, alguns parlumenlarcs da Oposição rcs· 
ponsabilizam o Governo por não haver previsto a crise mundial do petróleo, 
c bem assim pelo atraso cm que se arrasta o nosso programa energético, 

Quanto à previsão da crise, o nobre Lrder da Maioria lançou da tribuna 
do Senado desafio a quem lhe apresentasse país no mundo ocidental que ti-
1'cssc com ela sonhado. 

No que se refere ao atraso do programa energético, permitam-me prest<!f 
alguns esclarecimentos que comprovariam o contrário. 

As pesquisas para encontrar petróleo cm território brasileiro e no mar 
territorial brasileiro não retrocederam, c as jazidas j6 identificadas prometem 
uma produção de 500 mil barris/dia para 1985. 

O Brasil, após inaugurar a hidrelétrica de Sobradinho, está empenhado 
n;• construção de quatro outras, entre as quais se destaca a de ltaipu, que se 
apresenta como uma das maiores do mundo. 

No mesmo sentido já foi concluído o projeto de levantamento do poten
cial dos principais rios da Amazônia. 

O I'ROALCOOL criado pelo Decreto n• 76.593, de 14 de novembro de 
1975- isto é, há 4 anos que nós já estávamos prevendo o problema da crise 
do petróleo concretamente, através de decreto -já apresenta seus primeiros 
frutos. Pura a sufra deste uno, a produção previsto é de 3,8 bilhões de litros de 
ítlcool p<ml a suu o1diçào, nu base aproximada de 20%, nos 15 bilhões de litros 
consumidos pelos 7 milhões de veículos da frota nacional. 

Até fins do primeiro semestre deste ano, o PROALCOOLj(t havia apli· 
cada ~4 hilhões de cruzeiros em financiamento pura implantuçüo de ·I 04 desti
lnrius, das qunis H9 unc:xas, mas o progrumu está cm fase febril de ucclcruçJio, 
pois, jú cm \97H, us aplicações do Banco do Brasil, por contudo PROA L
COO L, utingirum u 7 bilhões c 200 milhões de cruzeiros, com o incremento 
sohrc os vnlorcs de \977, de \34,9%. 

O amhicioso Progrumu prevê parn \9H5 u produçi10 equivalente il 170 
mil barris de petróleo/dia, com investimentos previstos du ordem de 5 bilhões 
de dólurcs. 

Na área do carvão, u produção prevista para 1985, é também o equiva
lente ói 170 mil barris/dia, com investimentos previstos de 7,3 bilhões de dóla
res. O Grupo Executivo do Carvão Nacional, cm sua última reuniiio, apro
vou o Pluno de Aproveitamento Energético do C<:~rvão Nacional que prcvr. a 
clcvaç~o da produç5o atunl de 3 milhões c 800 mil toneladas para 35 milhões 
e SOO mil toneladas cm 1985, incluindo carvão mctarlúgico. 

O Plano como foi aprovado, segundo o Jornal do Brasil. de 29-8· 79, prc· 
vê u utilização do carvüo não só cm estudo sólido, como amplo program<~ de 
,gaseificação. Scrüo construídas nove unidades industriais de sascilicuçüo, 
com uma capacidade nominal de produção de 2 milhões 645 mil toneladas 
equivalentes de petróleo. As usinas serão assim distribuídas: uma no Rio, de 410 
mil TEPjano; uma no Nordeste, para 260 mil TEP/ano: duas em SUo Paulo, 
sendo uma com capacidade de 450 mil c outr<l de 700 mil TEP fano: e cinco nu 
Região Sul, sendo duas de 400 mil TEPfano; duas com 225 mil TEPfano e 
uma de 200 mil TEP fano. 

Para que a produçiio seja elevada de menos de 4 milhões para mais de 35 
milhões de toneladas/ano, 29 minas deverão ser abertas nos dois primeiros 
anos de implantação do plano. O aproveitamento das aluais, visaria apenas 
dobrar a produção atual, 

A previsão de consumo para este ano de óleo pela indústria cimenteira é, 
o equivalente a 400 milhões de dólares. Já se encontra cm discussão com os 
industriais do ramo a substituição do óleo por carvão mineral. 

O )Jrograma Nuclear Brasileiro, um dos temas polémicos da atuali.dadc, 
e por vezes criticado, está cm andamento, não parou. 

As pesquisas em torno de fontes alternativas de energia, incluindo a solar 
estão em curso nas principais universidades brasileiras c nos órgãos científi
cos e especializados. 

Como bem disse Joclmir Beting cm artigo publicado na .Manchete de 25 
do corrente "A indústria automobilística mundial estabelecida no Brasil 
anunciou seu programa de carro a álcool, que simplesmente expulsa da linha 
de montagem, pela primeira vez na história do automóvel, o motor a gasoli· 
na". 

No Brasil, já há, trabalhando com capacidade ociosa, cinco unidades in
dustriais fornecedoras de cquipamcntos'dcstinados a produção de álcool, a 
partir da cana-de-açúcar, da mandioca e de outros produtos. 

E evidente, pois, que o Programa está cm pleno desenvolvimento, creio 
mesmo que acima das nossas possibilidades financeiras. E agora tendo à fren
te o eminente homem público engenheiro Aurcliano Chaves, as nossas espe
ranças tomam corpo c se avolumam. 

Não é fácil implantar-se um programa dessa amplitude sujeito que está a 
várias condicionantes. 

O Poder Executivo dos Estados Unidos só agora definiu sua política 
energética, mas ainda pende de algumas deliberações do Congresso, princi
palmente no que tange a aprovação da lei que cria uma Corporação, indepen· 
dente de segurança energética, que teria por objctivo o descnvolvim,ento da 
capacidade interna de produção de carvão, gás de carvão, turfa, biomassa, 
petróleo de xisto betuminoso c gás natural convencional c, bem assim, de 
uma Junta de Mobilização de Energia, cujo projeto submeterá ao Congresso, 
que funcionaria dentro do Gabinete do Presidente como .órgão de cúpula 
pura assuntos energéticos. 

O Sr. Almlr Pinto (ARENA- CE)- Permite um aparte, nobre Sena· 
dor'! 

O SR. BERNARDINO VIANA (ARENA- PI)- Com muito prazer, 
nobre Senador. 

O Sr. Almlr Pinto (ARENA - CE) - Estou ouvindo, com muita 
atenção, o importante pronunciamento de V. Ex•, nesta tarde, da tribuna do 
Senado da República. Em uma passagem do seu discurso, quando V. Ex• 
afirma que só agora os Estudos Unidos da América lixaram o seu modelo 
energético, poderia, talvez, V. Ex• dizer, também, que o Brasil, a essa altura, 
já tem 4clinido o seu modelo energético. 

O SR. BERNARDINO VIANA (ARENA- PI)- Mas é claro. Muito 
obrigado, Scnudor Almir Pinto. O Governo dos Estudos Unidos, o Poder 
Executivo, definiu a sua politica energética, mas o Congresso daquele puis 
umigo, ainda nUa :1 aprovou, segundo o discurso que cu li. do Presidente Car
ter, do dia 14 de julho deste ano. 

O Sr. Almlr Pinto (ARENA- CE)- Se me permite V. Ex•. posso di· 
1.cr uindu que o Ministro César Cais foi convidudo a compan:cr:r a uma rr:u
niào, nu Costa Ricu, VlliJUndo num l-IS du FAB, com 16 horus de idu c \6 ho
fiiS de voltu com umu permunênciu de oito horus- podemos dilcr que t'oi 
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uma viugcm violcntíssimu- para, justamente, nprescntnr pt~mntc os rcprc~ 
scntuntes das nuçõcs latino·amcricanus o modelo energético do Brnsil. E esse 
modclo foi apoiado por toda~ as nações ali presentes. Já agorn, S. Ex• é con· 
vidado :1 ir u Los Ângclcs, nos Estados Unidos, à Alemanha, à Polônia e ao 
Japão, tendo ido à Roménia, justamente porque o Brasil está, ncstn altura, 
delinido quanto ao seu modelo energético. 

O SR. BERNARDINO VIANA (ARENA- PI)- Mais uma vez, mui
to obrigado a V, Ex• 

O Sr. Mauro Bene•ldes (MDB- CE)- V. Ex• permite um apar1e? 

O SR. BERNARDINO VIANA (ARENA- PI)- Pois nüo, ó com mui
to prazer, eminente Senador Mauro Bcncvides. 

O Sr. Mauro Ben.,ldes (MDB- CE)- Seria ideal também que o Go· 
vcrno enviasse ao Congresso Nacional, da mesma forma como fez o Governo 
dos Estados Unidos cm relação ao seu parlamento, uma proposição contendo 
todas essas normas básicas da politica energética brasileira. Ai, de uma forma 
sistematizada, teríamos a oportunidade de debater c de colaborar, enfim, sai
ria um trabalho harmônico dos dois Poderes, objetivando a superação da cri
se enCrgética que envolve o País e, de resto, o Mundo. 

O SR. BERNARDINO VIANA (ARENA- PI)- Agradeço scnsibili· 
zado a V, E:t• Mas, quero adiantar-lhe que este Congresso Nacional aprovou 
o 11 PND, no qual estava inserida a politica energética nacional e incluído 
nela o PROÁLCOOL c a politica do carvão. 

O Sr. Mauro Bene•ldes (MDB- CE)- Sabe V. Ex• que, cm termos de 
cumprimento de meta do II PN D, essas metas estão muito distantes daquilo 
que foi previsto naquela programação governamental. E com o novo Gover· 
no, segundo enunciado do brilhante discurso de V. Ex•, trOuxe uma série de 
inovações no campo da política energética, seria o caso de o Congresso ser 
instado a se manifestar uma vez mais dentro desse novo modelo que veio de 
ser concebido com as alterações propostas na atual administração. 

O SR. BERNARDINO VIANA (ARENA- PI)- Mais uma vez agra
deço a V, Ex• E sei que, como parlamentar muito arguto, que está presente a 
todos os problemas de interesse nacional, como vi que V. Ex• o é, não só 
quanto aos problemas relativos à sociedade brasileira, mas, também, à vida 
pública de um modo geral, sei que V, Ex• tem razão ao razer algumas críticas 
com relação às colocações iniciais contidas no II PND, porque elas eram de 
modo generalizado. Mas, acredito que, já no III Plano Nacional de Desenvol
vimento, elas serão mais detalhadas, ainda assim porque roi criada agora a 
Comissão Nacional de Energia. Muito obrigado a V. Ex• 

Continuando: 

Tem-se dito que, apesar da crise energética mundial, os Governos Revo· 
lucionários não deram a importância devida, aos transportes rerroviários e 
hidroviários. 

Mas o csrorço governamental pode ser evidenciado atrav~s dos números 
signincativos colhidos do Relatório das Realizações do Governo Gcisd, 
publicado pelo IPEA, que passarei a alinhar. 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB - ES) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. BERNARDINO VIANA (ARENA- PI)- Pois não, com muito 
prazer, nobre Senador pelo Espírito Santo. 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Nobre Senador, a Casa está ou
vindo, com atenção, o discurso que V. Ex• vem proferindo, com dados, inror
mc::s c argumentos sobre o problema energético brasileiro. V. Ex• prestou ho· 
menagem uo Presidente da Comisstio Brasileira de Energia Elí:trica, o ex· 
Governador Aureliano Chaves, em quem repousam grandes esperanças bra· 
sileiras, de que S. Ex• encaminhe devidamente a solução deste problema. Mas 
devo dizer a V. Ex•: gostaria o Senado de receber comunicaçtio da PE· 
TROBRÂS do nUmero de poços abertos no País; de receber, através do Mi· 
nistério das Minas c Energia, o nUmero das usinas produtoras de álcool que 
estão sendo instaludas no Pais. Porque tememos que muitus dessas usinus se
n1o entregues a cavalheiros de indústria que:: vão receber dinheiro do Banco 
do Brasil e não vão resolver o problemu do úlcool. Vão, se:: enrique~o:er com o 
dinheiro du Nçlio, sem dur uo Pais u solução energética de que tlinto carece. 
Quero Jouvur V. Ex• pelu colocação que estú fuzcndo do problema, manires
t:mdo a minhu esperança de que, dentro de pouco, o Brasil pos.~u ter, de fato, 
unw politica orgLinic:~ de cncrgiu. 

O SR. IIERNARDINO VIANA (ARENA- PI)- Agrudeço 11 V. Ex• e 
Deus pcrmit:l que não ucontcça o que V. Ex• estú prevendo. Que seja o con· 
tr(trio: que nós possmnos irnplantur us H9 destilurias unexus que já foram fi. 

nunciadas cus 15 outras autõnomas que estüo sendo impluntudas cm todo o 
Território Nacionul. 

E continuo Sr. Jlresidente: 
No setor rerroviário, as taxas de crescimento do trltrcgo no período 

1973/197~. rutssando de aproximadamente de 31 milhões de toneladas gera
das c 14,1 bilhões de toneladas- quilômetros para cerca de 55 milhões c 26 
bilhões, representando, respectivamente, um crescimento de 77% c 84%. 

Deveu-se este resultado ao aumento da oferta de serviços de transporte, 
politica comercial mais agressiva, de crescimento do transporte de minério de 
r erro de Ãguus Claras, do aumento da produção agrícola c de sclctividade das 
cargas transportadas. 

O transporte suburbano de passageiros apresentou crescimento de 37%, 
passando de 234 milhões de passageiros, cm 1973, para 320 milhões cm 1978, 

No transporte: interurbano, devido à politica de redução dos serviços de
ficitários, apresentou redução de 33% no período. 

O crescimento significativo dos serviços executados pela RFFSA apre
sentaram um crescimento de 126%, no período, ou seja, de 125 mil t.km por 
cmpregudo cm 1973, para 283 mil cm 1978. 

Como indicadores físicos, destacam-se as seguintes realizações: 
- projetas de engenharia: 2.880 km; 
- construção de linhas: 600 km; 
- remodelação de linhas: 5,300 km: 
- eletrincaçào: 20 km; 
- comunicação: 2.040 km; 
-sinalização: 510 km; 
- estações remodeladas: 190; 
- aquisição de locomotivas: 303; 
- aquisição de vagões; 16.597; 
- aquisição de trens-unidade: 100; 
- carros de passageiros: 140. 
1:: bom salientar que essas locomotivas, vagões e trens-unidades :são de 

rabricação nacional c as unidades implantadas cm território brasileiro, que 
hoje exportam para o exterior, deveu-se a nnanciamento externo. 

Já a movimentação portuária apresentou crescimento baixo devido ao 
próprio .::omportamento da conjuntura internacional c à politica de restrições 
às importações, 

O Sr. Humbeno Lucena (MDB- PB)- Permite-me V, Ex• um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. BERNARDINO VIANA (ARENA- PI)- Com muito prazer, 
nobre Senador pela Pararba, 

O Sr. Humberto Lucena (M DB - PB)- Estou ouvindo atentamente o 
pronunciamento de V. Ex• cantes que V. Ex• entre no tópico rererentc:: ao sis
tema portuário, eu gostaria de ater-me, ainda, ao problema do nosso parque 
rcrroviário. V. Ex• raz algumas considerações sobre o papel que a Rede Fer· 
roviária Federal vem desempenhando no País. Desejo colocar, no seu discur
so, aquele ponto que tem sido objeto da preocupação permanente do Senado, 
o de apelar, através de V. Ex• às autoridades encarregadas do sctor de trans
portes no Pais, notadamente, o Sr. Ministro dos Transportes c o Sr. Presiden
te da Rede Ferroviária Federal, no sentido de que pensem seriamente nu pos
sibilidade da restuuraçào dos chamados ramais antieconõmicos de estradas 
de rerro que rorum assim desativados. Evidentemente, eles roram considera
dos unticconômicos numa outra rase de nossa política energética; hoje, ramo 
aqui teve oportunidade de dizer, em pronunciamentos outros, já não ocorre
ria isso, pois, pelo contrário, o seu restabelecimento viria atenuar, sobrema· 
neira, o problema energético brasileiro. 

O SR. BERNARDINO VIANA (ARENA- PI)- Disse V. Ex• muito 
bem, Senador Humberto Lucena: foi um grande erro brasileiro se des;lliv;tr 
alguns ramais rerroviúrios neste País; aí, elogio a colocaçiio de V. Ex• porque, 
realmente, se tivéssemos presentes a crise energética que o Pais iria atravess;tr, 
nào tt:ríamos desativado alguns trechos ferroviflrios deste Puis. 

E quero louvar tumbém o Senado e 11 Cilmura pelm grundcs fisurus du 
rcprcsentutividadc brusileira, aqui estilo os homens mais ilustres deste Pu is, 
dentre todas us profissões c de todus IIS utividudes cientificas. 

Muito obrigado u V. Ex•, nobre Senador. 
Continuo, Sr. Prt:sidente: 
De 176,7 milhões de toncludus movimcnt:tdus cm 1974, elcvou~c para, 

re~pcctivumcnlc, 221,3, 206A c 20H,5 milhões Ue tonclmlas cm IY76, 1977 c 
1~7H, 

O sctor hillroviúrio uprcscntou crc~cimcnto de JIJ,J%, com substancial 
reforço na Bacia Sullcstc, correspondendo, no período l97Jjl97H, :tu ma mo-
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vimentaçii.o de I milhão 550 mil toneladas cm 1974 para 2 milhões 158 mil to
neladas cm 1977. 

As principais realizações do sctor: a) prolongamento do cais do Portq do 
Rio de Janeiro c construção do pícr c da ponte de acesso ao Porto de Scpcti
ba: b) constrUçii.o do Porto de ltaqui; c) corredor de transportes de Vitória/· 
Tubarii.o, compreendendo construçii.o de silo com capacidade de 30.000 tone
ladas cstúticas, construção do complexo portuário e do acesso rodofcrro
viflrio a Cupuava: d) corredor dos transporte de Santos; e) corredor de trans
portes de Parunaguá; f) corredor de transportes de Rio Grande; g) porto de 
lmbitubu: h) Porto de Recife: i) Porto de Mucuripe;j) Porto de Luis Correa. 

No que tunge :1 hidrovias, destacu-se: a) construçii.o da cclusa de Sobra
tlinho; b) balizamento c drenagem do rio São Francisco, no trecho PiráporiJ
Sobradinho; c) construção da barragem e eclusa do Bom Retiro do Sul, no rio 
Tuquari; d) conclusão do entroncamento rodo-ferro-hidroviário de Estrela, 
no rio Taquari; e) construção do porto nuvial de Ladário, no rio Paraguai: f) 
consolidação da b;.magem eclusada do anel Dom Marco no rio Jacui e pro
teção dus margens. 

No setor de construção naval, basta citar o fato de que a frota mercante 
hrasilcir:. :tumentou de 556 embarcações (2,980 tpb) em 1973, para 987 em
barcuçõcs (5.834 tpb), perfazendo um crescimento de 95%, 

Nos transportes urbanos, destacaria o apoio às obrus e projetas dos sis
temas ferroviãrios suburbanos, através do qual foram destinados recursos da 
ordem CrS I bilhão não reembolsáveis, e os destinados às compunhias metro
polit;tn<ts do Rio de: Janeiro e São Paulo, no vulor de 4,8 bilhões de cruzeiros. 

Sr. J>residcnte, Srs. Senadores: 
Todos esses programas de elevado alcance econômico c social estão vin

culados ao programu energético brasileiro pelas opções que oferece ao consu
mo do petróleo e seus derivados. 

Sei que não avultam cm grandiosidade ante o muito que se tem de reali
zar num Pais de dimensão continental, onde os problemas são muitos e os re
cursos são escassos. 

Mas aqui fica o meu apelo à consiciência dos meus pares, ante o inaudito 
esforço que: se vem fazendo em prol do desenvolvimento hurmônico brasilei
ro, Se esse julgumento for injusto, temos certeza, estamos tranqUilos. quunto 
ao julgamento das gerações vindouras, que nos farão justiça. 

Eru o que: tinha a dizer, Sr, Presidente. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - A Prcsidóncia recebeu do nobre 
Senudor Humberto Lucena, Relatório referente aos trabalhos da 65• Confe
rência Internacional do Tmbalho, realizada em Genebra, à qual compareceu 
na qualidade de Observador Parlamentar. 

O documento será publicado. 

Ê o srguinre o relatório encaminhado â Me.w: 

Exm~ Sr. 
Senador Luiz Vian:~ Filho 
DD. Presidente tio Senado Federal 
Nestu 

Brasili:1. 30 de agos1o de 1979. 

Por indicação tle V. Ex•. upós entendimento com a Lider<mçu do MDB 
nessa Casa, fui designado pelo Sr. Presidente da República, pnru integrar, 
como Observ:.1dor Parlamentar do Senado Federal, a Delegaçfio do Brusil li 
65• Conferencia Internacional do Trubalho, realizada em Genebra, Suíçu, no 
periodo compreendido entre 6 e 27 de junho próximo pass:tdo. 

O referido conclave reuniu 13S Estudos-Membro~. sendo admitidos, du
rante os seus trab<~lhos, como membros da OIT, Cabo Verde c Camoras. 

A propósito, convém sulientar a grande repercussão que continu:.t obten
tlo, no seio Ua Organização, o desligamento dos Estados Unidos que, pelo seu 
;tlto prestigio nu concerto das Nuçõcs, vem recebendo sucessivos aru:los, no 
sentido tio seu retorno aos quadros d:tqucla instituição internacional. 

Um dos ponto!'! altos tia 65• Conferência, :1 nível de pleni1rio, foi a visiw 
do Hc:i Dom João Carlos, d:t Espanha que, em seu dis~o:urso, enJ'atÍlOU o C.\· 

traorUinúri~1 esforço Je humuniwção de!'lenvolvido pelu OIT, 'vÜ<mdo it uma 
ordem imernaciomll cri:.1dora Ue condições Je paz. peh1 >lt:t.•it:tçfio tle norma~ 
uniforme~ de proteçito do tmb;dho, Jntc.~ sujeitas ;to discricil1ni~mo dm Esw
du\ 'illheranos, no úmbito tle caJu tlircito interno. 

Sulienle·\C, de um modo um tantll ~enérico, al~un~ aspcctm mai·: tmpor
tantc' dn dc~enrnlilr da (Ô' Conferência tlil orr. para ~c ter hcm prcsrntc 
ttma idém de cnmo css;1 entidiidC exerce, na prútica. ll polil'iamcnlll nhHid de 
,ua~ Ucltbcraçôes, ~nhrctutlo quandll elas tomam a ftlrma de Cllll\ cnçú~:~. 

Os debutes sobre o apurthtid, por exemplo, hão de despertar os espfritos 
duqueles que o praticam, principalmente na África do Sul, contribuindo paru 
o seu próximo desaparecimento da face da terra; por sua vez, as manifes
tações sobre as novas nações africanas c bem assim, a casos especificas da 
América Latina, como a Argc:ntina, o Chile e o Uruguai, no que tange aos di
reitos sindicais, no ãmbito da Comissão de Aplicação de Normas e do Ple
nário, deverão ter o seu dcsdobrumcnto interno, em cada um desses países, 
contribuindo para a ubertura de novos caminhos cm busca da paz social. 

Vule ressallar aintla que tanto a Comissão de Normas, como o Plenário, 
r~gistruram, com inter~sse, a evolução favorável, na Indonésia. do processo 
de abolição do seu antiquado sistema penal, em cujo contexto ainda se dispõe 
inclu~ivc sobre o trabalho forçado, Igual procedimento ocorreu quanto a Li
béria. 

Além desse sentido fiscalizador da execução das normas inseridas nas 
Convenções e Recomendações da OIT, as Conferências anuais, por outro la
do, propiciam um amplo debate, entre as di versus nações do mundo capitalis
ta c do mundo socialista, em torno dos temas relacionados ao trabalho c uos 
trabnlhadort.:s, ilustratlos por experiências bastante peculiares de cada uma 
delas, o que, sem dúvida, deixa um saldo bastante positivo para novas c cons
tantes avaliações. 

Em suma, nós sabemos o que representam as d:::liberações da O!T como 
fonte perene de direito intcrnucional do trabalho. 

No cuso do Brasil, por exemplo, o nosso direito positivo absorve perma
nentemente, de um modo geral, os textos aprovados pela OIT, como se pode 
observar na vigente Consolidação das Leis do Trabalho. 

E pena que, até hoje, por razões técnicas que, a meu ver, porém, tem um 
fundo politico, não tenhamos ratificado uma das principais convenções da 
OIT, qual seja a que dispõe sobre a liberdade sindical. 

Merece menção especial a segunda parte do Informe apresentado pelo 
Conselho de Administração à 65• Conferência, pelo que ele contém de honro
~o ao Brasil. Está assim redigido: 

""Na sua 208• reunião (novembro de 1978). o Conselho de Adminis· 
tração decidiu, tendo em canta as conclusões a que unam'oneme chegaram um 
~:rupo tle peritos t>m estatisl(cas e sua própria mesa que n Brasil era um dos de: 
Mt>mbros da Organi:açào de maior importãnr:ia industrial. O Brasil ocupou, 
em conseqUência, o posto do Conselho Administrativo que ficou vago com a 
retirada dos Estados Unidos, da Organização," 

Ordem do Dia 

A ordem do Dia da Conferência, por dccis1lo do plenário, foi a seguinte: 
I - Informe do Conselho de Administração c Relatório do Dirctor

Geral, que se submeterá à discussão na sessão plcnâria. 
II- Proposição de programas, orçamento c outras questões financeiras. 
m- Informações c memoriais sobre a aplicação de ConvcnçQes e Re

comcnduções. 
I V - Revisii.o da Convenção nq 32 sobre a protcção dos portuários con

tra acidentes. 
V - Duração do trabalho e periodos de descanso nos transportes por 

rodovius. 
VI - Trabalhadoreo; de idade madura: trabalho c aposentudori;~. 
VII -Continuação das discussões sobre as conclusões da Conferência 

Mundial de Emprego e necessidades essenciais. 
VIII - Estrutura <la OIT. 
Com a ausência do Ministro Murilo Macedo, coube ao Dr. Julio Cr:sar 

Pmdo Leite, Delegado Governamental, fular, cm plenário, sobre o IY Ponto 
du Ordem do Dia, em discurso que foi publicado nas Ata~ Provisionai!'! n"' ~9 
(documento anexo). · 

No pr0nunciumcnto do Senhor Francis Blanchard, Diretor-Gr:ral da 
OIT, o Brusílti.1i alvo de uma referência expressa ao lado do Mí:xico, .. como 
um Jo~ países que, no mundo contemporànco, conseguiram romper u burrci
ru do utraso econõmico e puss:~r;.1m u se alinhur com os paises indu~tri:tlila
dos". 

•\s prllrosiçõc.~ sobre programu, orçilmcnto e 4uestões financeiras pre
rar:tdus pela RIT flHam uprovudus. 

O Brasil teve mantido o seu per~entual de conlribuiçõcs p:tra a OIT, cur
;e.~pll!Hicnte •\ I,OY.'i- das contribuiçlics ~lobuis. reprc~cnlando 

lJSS I .. N1.L~S4. 

O rdatório da Cnnm<lll de .'\plicat;~lO de Cnnvençl1es c Rccomt:nd;u;ôcs 
I..:IJTnfhie- ... c de dua~ :,<~rtl~'t. lJma partr· :·era I, .:nnt~·nd0 uprc..:iw.:ào sohrc m 
ti :tb.dho'> da CorlH.,\.lll, face .w:; Jt·h.Jit'~ tr:\\";aln~ c :H' informe da Comissfw 
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de Pcritus cm Aplic<~ctw de Convenções c Rccomcnduçàcs, c uma parte cspc· 
ci:ll, com os quatro ancx:os seguintes: 

Anex:o I - Obscrvnções c informações relativas uos relutórios anuais 
sobre Convenções Ratilicadas. 

Anex:o 11 - Observações c informuçõcs sobre a aplicação das Con
venções nos territórios não metropolitanos. 

Ant:x:o III- Submissilo às autoridades competentes das Convenções c 
Rccvmcndaçôcs adotudas pela Conferência lnternacionul do Trabalho. 

Anc.~to IV- Informações Complementares. 
O plenário arrovou o relatório, havendo pronunciamento!! que ex:igiam 

maior rigor da Comissüo cm relação à situação sindical na Argentina, Chile c 
Urusuai. 

O informe geral da Comissão de Aplicução de Convenções e Recomen
dações não induiu qualquer menção ao Brasil. 

Quanto à parte especial do relatório, foram objeto de uprcciaç!1o as infor· 
milCÕes prestadas pdo Governo brasileiro sobre a aplicaçiio das Convenções 
n9s 98 c 107, solicitadas previamente pela Comissão de Peritos. Rcfcrid11s 
cunvcnçõcs relacionam-se, respectivamente, com "Din:ito de Sindicaliz:1çào 
e Nc:iociaçilo Coletiva" c ''Populações Indígenas c Tribais". 

O Conselheiro Técnico Lustosa da Costa, da Delegação dos Trabulha
dorcs do Brusi\, por ocasião da discussão da matéria impugnou as infor
mações governamentais, alegando que o Brasil não vem observando us nor· 
mus da Convenção n~'98,tanto assim que o anteprojeto da nova CL T conteria 
dispositivos incompatíveis com a mencionada Convenção. 

Por sua vez, o Conselheiro Técnico Vieiru Marques, da Delegação dos 
Empregadores do Brasil, contestou a afirmação do Sr. Lustosa da Costa, ar
gumentando que agora mesmo estavam se processando movimentos de para· 
\isação de trabalho no País, sem interferência do Governo. 

O Conselheiro Têcnico Governamental, Sra. Silva Barros, lembrou. ü 
Comissão que, na conformidade das informações prcMadas pelo Governo, a 
intervenção nos sindicatos do ABC, visando prestigiar decisão judicial dc:so
bc:dr:cida, for:am suspensas, voltando os dirigentes sindicais às suas funções. 

O Sr. Lustosa da Costa, cm outra oportunidade, afirmou, perante a Co
m issfio, que a legislação sobre a negociação coletiva datava de 1964 e que, a 
partir dai, o que tem havido são reduções salariais. 

A Comissão registrou os pontos de vista emitidos pelos representantes 
do Governo, dos trabalhadores e dos empregadores e concluiu, diante das 
dúvidas suscitadas, quanto a conformidade das disposições legislativas com a 
Conv~:nçào n~' 98, que, por ocasiiio da próxima reforma da CLT, no Brasil, 
fossem empreendidos esforços no sentido de compatibilizar melhor as nor· 
mas do direito interno com as da aludida Convenção. 

Parece-me que as intervenções do Sr. Lustosa da Costa, seguida de deba
tes com representólntcs do Governo c dos empregadores foi salutar, tanto as· 
sim que o lider do grupo dos trabalhadores, Sr. Hauthuys, da Bélgica, ex· 
pr~:ssou o júbilo de sua bancada "por ver representantes sindicais opostos i1 
politica do Governo autorizados a participar da delegação para expor seus 
conflitos com a posição governamental." 

Quanto à Convenção n~' 107, a Comissão afirmou "grande preocupação 
no sentido de que a integração das populações indígenas na comunidade na· 
cional possa destruir sua cultura original. Tomou nota, ainda, de que o Go· 
vcrno brasileiro cstí1 disposto a enviar novas informações no ano vindouro 
sobre o assunto e sobre os progressos de sua politica indianista." 

O Plenúrio da 65• Conferência aprovou a revisão da Convençlio sobre a 
Protecão dos Carregadores Portuários Contra Acidentes. 

Ao apreciar o assunto, a Comissiio de Prot~~:~o de Carregadores Por
tullrios, admitiu algumas emendas, visando sobretudo o tratamento especial 
para os barcos de pesca. 

A dclegaçlio Governamental brasileira, segundo instruções superiores, 
votou f:woravclmcnte o tex:to original do projeto de convenções, com ligeiras 
alterilçÕes. 

Foi objeto de uprcciaçilo também pela 65• Conferência a "Duraç!lo do 
Trabalho e o Periodo de Descanso nos Transportes por Rodovia". 

Os representantes dos empregadores opuseram-se tenazmente, no seio 
da Comissão de Transportes por Rodovia, à aprovação não só do tex:lo do 
projeto de Convenção, como do projeto de Rccomendaçilo. 

Em Plenúrio, o projeto de Convenção nilo sofreu u\teraçàc:s substanciais. 
Já o projeto de Recomendação foi modificado, no tocante à fix:açilo da du· 
ração da jornada semanal de trabalho. Enquanto u Convenção u manteve em 
48 horas semanais, u Recomendação preconizou um limite de 40 horus semu
nõ.lis. 

O tema "Trabalhadores de Idade Muduru: Trubulho e Aposcntudoriu" 
preocupou também ü 65• Conferi:nciu. 

------------------·-------
A Comissi"1o sug~:riu um:1 Resolução, a!inul aprovuda pelo Plcn(lrio, fu· 

zcndo incluir a matéria, cm segundu discussão, na Ordem do Dia du próx:ima 
reunião ordinMi<~ da Conferência. 

Discutiu-se durante a Conferência sobre as conclusões Ja Confcrênciil 
Mundial Sohre Emprego c as necessidades básicas da comunidade. 

Em reuni~o do Grupo Latino Americano, 11 Delegaç~o Governamental 
do Brasil opinou no sentido da manutenção da Convenção n9 122 que orien
tou os trahulhos da ComissUo Revisora da CL T, quanto à valorização da 
mào·de-obru. 

N:1s conclusões da Comissão adotadas pelo Plenário da 65• Confcrêm:iu 
observou-se que as questões relativas ao emprego e desemprego devem ser en
curadas rela OIT sob o ângulo especificamente trabalhista. 

A 65• Conferência, examinando relatório da Comissão de Estrutura, 
aprovou o prosseguimento dos estudos sobre Estrutura d:t OIT c a renovação 
dos mandatos dos membros da referida comissilo, para que as suus conclu
sões possam vir a ser apreciadas pela 66• Confcréncia, cm 19!W. 

Foi constituída pela 65• Conferência uma Comissão de Proposições 
pura decidir sobre as propostas apresentadas à Conferéncia, no prazo regula
mentar. 

As cinco propostas classificadas foram; 
a) Resolução sobre a utilização de árabe como lingua oficial da OIT. 
b) Resolução sobre o trabalho do menor. 
c) Resolução sobre a melhoria das relações de:: trabalho. 
d) Resolução sobre a liberdade sindical cm Túnis. 
e) Rcsoluçào sobre a reabilitação profissional. 
A Delegação Governamental do Brasil aprovou todas as resoluções, com 

c::xceção de e). 
Observaçil<s Finais 

Cumpre salientar, por um dever de justiça, o trabalho realizado pelos 
componentes da Delegação do Brusil ii 65• Conferência da OIT. 

A comecar pelo Dr. Júlio Cesar do Prado Leite, Consultor Jurídico do 
Ministério do Trabalho e que substituiu o Sr. Ministro Murilo Macedo, no 
pronunciamento lúcido c equilibrado que proferiu no Plenário da Conferên
cia, por ocasião da discussão do Informe do Conselho de Administração e 
Relatório do Diretor·Geral. 

Em todos os momentos daquele conclave aquele ilustre servidor público 
se conduziu com reconhecida seriedade, altivez c competência, nfio só coorde
nando a participação da delegação Governamental, como mantendo entendi· 
mentos permanentes com os delegados dos trabalhadores e dos empregado
res, no alto propósito de bem posicionar o Brasil nas Comissões c nas delibe
rações do PJ~:núrio. 

A Delcsaçlio Permancr~tc do Brasil, em Genebra, atravi:s do embaixador 
George Alvares Macicl deu todo apoio à Delegação do Brasil à 65• Conferên
cia da OIT. 

Desejo fazer uma referência especial ao Ministro para Assuntos Econô· 
micos, Fanar Cumplido. Além de conselheiro têcnico da delegação, 
desdobrou·sc aquele alto .funcionário em atenções a todos os membros da 
Delegaçilo do Brasil à 65• Conferência, procurando, por todos os meios ao 
seu alcance, fõ.lcilitar o desempenho de sua missão, 

Mcnçilo honrosa, ao meu entender, deve caber tamb~m u todos os de· 
m:~is membros du Delegação do Brasil, representantes Governumentuis, dos 
Trabalhadores e dos Emp~cgudorcs que, demonstrando acentuado espirita 
público c profundo conhecimento du causa, dedicaram-se, com entusiasmo c 
interesse, ao estudo c ao debute dos temas constantes da Ordem do Diu da 65• 
Conferência da OIT. 

Brasília, 3\ de agosto de 1979.- Humberto Lucenll. 
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

José G uiornurd -Alo)·sio Chaves- Gabriel Hermes- Henrique de Lu 
Rocque- José Sarney- Hclvldio Nunes- Jessé Freire- Milton Cabral 
- Aderbal Juremu- Luiz Cavalcante- Teotônio Vilelu- Moacyr Dulla 
-Amurai Peixoto- Hugo Rumos- Nelson Carneiro- Tancredo Neves 
-Amurai Furlan- Orestes Quércia- Benedito Ferreira- Mendes Canale 
-Pedro Pedrossiun - JosC Richu- Leite Chuve3- Evclflsio Vieiru- Jui· 
son Barreto - Lcnoir Vnrgus. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Vianu)- Est6 findu a Horu do Expediente. 
Pass:t·se à 

ORDEM DO DIA 

Item I: 

Votuçiio, cm turno único, do Requerimento nv 2M4, de 1979, 
do Senador Orestes Quêrciu, solicitando o dcsurquivumcnto do Pro· 
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jeto de Lei do Senado n' 138, de 1978, de sua autoria, que altera a 
redução do§ I• do urt. 6•, da Lei n• 6.367, de 19 de outubro de 
1976, que dispõe sobre o seguro de acidentes do trabalho a cargo do 
INPS. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau· 

sa.) 
Aprovado. 
O projeto a que se refere o requerimento que vem de ser aprovado volta· 

rá a tramitar normalmente. 

O SR. PRESIDENTE (luiz Viana) -Item l: 

Votação, cm turno único, do Requerimento n~' 286, de 1979, 
do Senador Lourival Baptista, solicitando a transcriçUo, nos Anais 
do Senado Federal, do artigo intitulado ''Odylo", de autoria de: Jo
sué Montello, publicado no Jornal do Brasil, de 22 de ugosto de 
1979. 

Em votaçUo o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se acham. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
Serâ feita a transcrição 

E a seguintt' a matéria cuja transcrição é .solicitada: 

ODYLO 
Josué Monre/Jo 

Quinta-feira, na Academia, vi Odylo Costa, filho passar para a sua ca
deira, no pequeno plenário de nossas sessões ordinárias, com o mesmo ar se
reno c suave, que era de sua índole c condição, Apertei-lhe a mão, ele apertou 
minha mão, c agora sei que estávamos a nos despedir. 

Depois, ao voltar-me para ele, dei com a Nazaré ao seu ludo- a admirá
vel Nazaré que ele foi buscar em Campo Maior, no Piauí, a mando de Deus, 
para que fosse a sua companheira perfeita. 

Há alguns meses, depois de vê-los sempre juntos, ao longo de tantos anos 
de amizade fraterna, eu disse a Odylo, à mesa do chá da Academia, no tom ri· 
sonho com que habitualmente nos falávamos: 

-O problema de tua rua, cm São Luís, i: fácil de resolver. Como ali já 
existe, no Centro da cidade, uma Rua de Nazaré, é só acrescentar- "e Ody· 
lo". 

Agora de repente, o destino os separou. A notícia da morte do amigo c 
companheiro, u quem me unia uma amizade fraterna, atordoa-me tanto que 
cu lico coma sensação de: que estou ajuntar pedaços de mim mesmo, na deso· 
rientaçào das primeiras horas, para tentar exprimir de público o sentimento 
de: minha consternação pessoal. 

Com Odylo desaparece nilo apenas um companheiro de geração, mas o 
amigo que me precedeu de alguns anos, na luta do Rio de Janeiro, ao tempo 
que a provfncia ainda não oferecia condições para a realização de uma obra 
literária, Ele veio do Maranhão como vieram Viriato Correia, Humberto de 
Campos, Graça Aranha, Aluísio e Artur Azevedo e Raimundo Correu. 

Por isso, quando aqui cheguei, já Odylo ainda na fase dos 20 anos havia 
feito um nome c uma repUtação. Nesse tempo existiam alguns baluartes in· 
trunsponíveis para os jovens. Por exemplo: o grave Jarnu/ do Commncio, so· 
lid:1mente enruizado no tempo c: no espaço, com seu edifício inconfundível 
nu esquina da A vcnida Ria Branco com a Rua do Ouvidor, Ali pontificava 
Feliz Pacheco por trás de seu pinct•·m•:. E foi esse baluarte que Odylo can
q uistou du noite paru adiu, com direito à sua mesa nu saiu da redaçào. J orna
lista, cronista, cnsuista, crítico literário, romancista. contista, tudo isso ele se
ria, andando o tempo, com um modo muito seu de exprimir-se. Também fez 
teatro. Também escreveu para crianç:1s, Mas foi nu poesia du maturidude que 
Odylo plenamente se realizou- sobretudo depois que o infortlinio dcsahou 
sohre a su:1 casa, brutulmentc, estupidumente, como um raio que lhe inccn· 
di:1sse u cumcc:ir:t, Estou :1 vê·lo, nesta hora trúgicu, ;) cabeccim do :.1taúdc de 
seu filho, c Ody\o ê o mesmo homem contido, que a dor csnmgava, nws niio 
venci:~. 

Nessa hom clc se engr;.mde~.:c no infortúnio- ao lado du companheiru. 
llor esse tcmpo Odylo chegou li rcz;1r :to lilha cst:l prccc: 

Por cs~us mãos tc peço quc me ujudcs 
c que nfustes de mirn com os dcntes uivos 
do tcu riso contido mus prcscntc u tcntaçiio 

dn morte: voluntúria. 

Joubcrt dizia que Deus ordenou ao tempo que consolusse os descsper:t· 
dos. Os outros filhos, os umigos, o passar dos meses c dos anos, juntundo 
cmoções sucessivas, tudo terminou restituindo ao Odylo c à Nazaré: o gosto 
da vida. E aos dois se poderia aplicar a frase famosa de Machudo de Assis, no 
Dom Ca.m1urro, a propósito de dois retratos na parede: "O que se lê: na cara 
de ambos é que, se a felicidade conjugal pode ser comparada à sorte grande, 
eles a tiraram no bilhete comprudo de sociedade." 

Foi isso que permitiu a Odylo uma forma patriarcal de vida urbana, que 
singularizava a sua casa e dela fazia a mansão acolhedora- coma se tivesse o 
seu alpendre escancarado, à feição das velhas quintas marunhenses do tempo 
de Aluisio Azevedo, Na verdade não se tratava de uma casa grande, c sim de 
um apartamento amplo, num segundo andar da Avenida Rui Burbosa. As 
peças espaçosas acolhiam-nos folgadamente- mas a alma da casa estava cm 
Odylo e Nazaré, simples, generosos c: cordiais, 

A intervenção cirúrgica a que Odylo se submeteu, há seis anos, nos Esta
dos Unidos, remendou-lhe: o coração - sem lhe alterar a vida, Da juventu· 
dc como que lhe ficara um saldo de vida boêmia, a que ele dava feiçtio caseira, 
reunindo amigos, aproximando companheiros, noite adcntro, madrugada 
ufora, Fez assim na última sexta·fcixa, já se sabendo tocado pelo dedo da 
morte. Nada o continha diante da boa comida maranhense, e era de ver-se o 
ar feliz com que, na sua sala de jantar, ocupava a c<Jbcceira da mesa, par<J de· 
gustar os quitutes de São Luis. 

Hú tempos, chamando-me: a um canto da janelo.~, na Acudemia, fez-mc 
este reparo: 

-Precisas alimentar melhor teus personagens. Já observei que, nos teus 
romances, come-se pouco. Dá para eles, pelo menos, um arroz de cu chá com 
uma boa torta de camarUo. No lim, como sobremesa, doce de bacuri com 
buba-dc-moça. 

E eu, achando graça no rcpuro: 
- Serú feita a tua vontade, no próximo romance. Para o de agora. nilo 

há muis tempo, porque já entreguei ao José Olímpia os originais de A Coroa 
de Areia. 

Ele se afastou, sorrindo. Lá adiante, voltou: 
-O melhor seria pôr os pratos na mesa, como se faz na nossa terra. A 

peixada, a torta, a galinha de molho pardo, o cururu, tudo junto, nas truves· 
sas c nas terrinas, 

Ri alto, c fiz-lhe esta promessa: 
- Quando cu estiver escrevendo o novo romance, vou te chamar paru 

que me ajudes a pôr a mesa. 
- Com o mo.~ior prazer - concordou Odylo, 
Ao mandar-me Tempo de Lisboa e Outros Poemas, seu livro de poesias 

editado em Portugal, Odylo escreveu esta dedicatória a mim c à minha mu· 
lhcr: '"Queridos meus, ainda haveremos de ser vizinhos cm sobrados de Silo 
Luís". 

Eru seu sonho um sobrado de azulejos no Maranhão, Num dos ~onetos 
daquele livro celebrou a cidade natal, para reconhecer, no doe\! embalo de rua 
ternura líric:~: 

Tenho entre velas e sobrados 
o corpo. A alma foge pc:lo espaço 
c se veste de florcs e de campos 
para dormir contigo cm tua rede. 

Numa das muitas vezes cm que juntos percorremos as ruus e ladeiras dc 
nossa cidndc, pura lhe rever becos, grades de ferro, balcões, sacadus, miran
tes, calç:td:1s de pcdm de cantaria, pude sentir no olhar de Odylo a concor
d;incia do homcm com o poeta, no brilho mais vivo de suas pupil:1s, como 
que tocl1d:1s de uma luz nova para ver São Luís. Dirsc-ia que o menino rc· 
lluiru à tona dc seus olhos, 

No Cais da Sagração, onde p:m1mos para um:t fotogrulia, cle suspirou: 
-· S:thc o que est:'l faltlmdo aqui? O mercado, com seu !.:hciro de pci.xc 

frcscn e mcllmcia. A h, São Luis de antigamente! 
No cnwnto, Odylo ni'io estava preso ao passndo, Pelo contrMio: tinha 

t:lmhém o gnstll d;1 vida que: se rcnov:1. Gostuvu das novidudcs na :~rtc, na 
nhu.la, rw politica, nus letr:ts, como gostava dus crianças c dos mm;m. Dele 
ouvi llliC invcjav;t nos jovens casais estu pcrspcctivu natuml- o choro de mi· 
nino novo. Pureciu-lhc ser cssa li músicu nu1is adequada paru o lar que cu· 
meça. i\las n;io par:t deixar o menino chorando e sim para sc Uehrw,·ar ~ohrc 
ele, calando-o com a sua ternura. 

1\ nhr:t litcrúria llliC Odylo nos debalU é rclativamente pequena p:1ra a in· 
tcnsillalle dc su;1 vida, E quc cle vivcu c escreveu. Viveu na rcd:u;ào c na oliL'i· 
na Jo jornal: viveu viujandu: viveu lcndo; vivcu sohrctudo convcrs:mdo, t\1 a-. 

·'.······'.·.'···"-· .. ,,, .. , .. s 11· .• ;: ' - ' . . . . :· ~~ ~ ,,·,:.'' '- ..... 't .. 
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também ~:screveu muito- multiplicando-se cm crónicas, cm contos, em poc· 
sius, cm conferências, que nào reuniu cm livro. 

Manuel Bandeira reconhecia cm Odylo- o Odylo dos últimos poem<IS, 
intensamente sofrido c depurado na sua limpidez formal- um dos mais alias 
poetas de lfngua portuguesa. Ao contrário de nossos outros poetas, que en
contraram ainda na juventude o caminho e a expressão de sua grandeza, Ody· 
lo se fez poeta maior na maturidade. Não adivinhou a vida- deu-lhe o ritmo 
do verso perfeito 'depois de vivê· la. 

Afonso Arinos, nu quinta-feira, surpreendeu a todos nós, na Academia, 
uo fazer a apresentação dos originais de dois livros de versos de Odylo, Por 
que aprcscntâ·lo cm originais? Não seria mais apropriado apresentá-los em li· 
vro editado, como ali sempre se fez? A resposta a essa perplexidade nós a tive· 
mos dois dias depois, com a morte do poeta. Odylo tivera a intuição de que 
ali não voltaria. E Afonso, tão fluente, tão exato, como que teve também a 
noção intuitiva de que suas palavras se revestiam de uma significação mistc· 
riosa, que ele próprio tentava entender c lhe escapava. Só agora sabemos que 
Afonso já falava a Odylo na fronteira do outro lado da vida, como intêrpretc 
de todos nós. 

Hã poucos meses, por ocasião da entrega do Prêmio Machado de Assis, 
na Academia Brasileira, coube a Odylo dar as razões da case para a láurca 
merecida, Levou o discurso escrito: tinha mais de 20 laudas de exaltaçilo cari· 
nhosa. Por fim, deixou-nos inquietos- ao recitar o poema de Gilka Macha· 
do ao filho morto. Ah, a emoção com que lhe disse os versos! Recitou-os 
como se ele próprio os houvesse ~scrito. 

Georges Darien dizia que os olhos de um escritor, para serem claros, de· 
vem ser secos. Mas o caso de Odylo Costa, filho era diferente: parecia-me 
que ele necessitava dos olhos úmidos para exprimir no papel 11 sua melhor 
emoção. Mesmo falando de improviso, nos pequenos discursos das sessões 
habituais da Academia, sentramos que ele estava comovido, com um fulgor 
molhado à tona das pupilas - embora sorrisse. 

Quando o vi imóvel para sempre ainda no quarto do hospital, não conti· 
ve o pranto que me desceu pelo rosto. Nilo, cu não queria aceitar aquela defi
nitiva imobilidade. Uma parte de mim mesmo- de meu passado, de minha 
vida de companheiro, com o cabedal das emoções comuns- estava ali, na
queles olhos descidos, naquelas mãos cruzadas. 

Ultimamente, com a consciência de que a vida se lhe esvaia pelo coração 
irregular, Odylo viajou muito. Foi a Lima, foi a Santiago, foi a Buenos Aires, 
Foi a São Luis, Foi a Brasllia, voltou ao Rio. Hâ poucos dias queria ir à Bélgi· 
ca. Para avaliar bem a gravidade de seu estado. procurou seu cardiologista c 
perguntou-lhe se podia viajar para tão longe. E o médico, que era quase seu 
irmão na amizade fraterna: 

- Eu ficaria mais feliz se você adiasse essa viagem. 
Odylo concordou com o conselho. Mas. domingo, de repente, fez outra 

viagem- desta vez muito maior. E para só voltar nas nossas recordações. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Item 3: 

Votação, cm turno único, do Requerimento n' 287, de 1979, do 
Senador Orestes Quércia, solicitando o dcsarquivamcnto do Projeto 
de Lei do Senado nt 147, de 1978, de sua autoria, que acrescenta pa· 
râgraro único ao art. 3• da Lei n• 5.859, de li de dezembro de 1972. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria a que se refere o requerimento aprovado prosscguir6. cm sua 

tramitação normal. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 4: 

Votação, cm turno único, do Requerimento n' 289, de 1979, do 
Senador Aloysio Chaves, solicitando a retirada do Projeto de Lei do 
Senado n' 61, de 1979, de sua autoria, que especinca as hipóteses cm 
que as decisões, nos diss(dios colctivos, poderão estabelecer normas 
c condições de trabalho, trata do exercício do direito de greve, c d6. 
outras providências. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. l'·Sccretârio. 
t lido o seguintt 

REQUERIMENTO N• 324, DE 1979 

Nos termos do urt. 350, combinado com a nUnca "c", do art. 310 do Rc· 
gimento Interno, requeiro adiamento da votaçilo do Requerimento nY 
289/79, a fim de ser Feita nu sessão de 20 do corrente, 

Sala das Sessões, S de setembro de 1979.- Sc:nudor Humberto Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Em votação o requerimento que 
:1c:1ba de ser lido, 

O Sr. Humberto Lucena (MDB- PB)- Sr. Presidente, reco u palavru 
para ~:ncaminhar a votação, 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Tem a pulavra V. Ex• 

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB. Para encaminhar avo
tação.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O nobre Senador Aloysio Chaves requereu a retirada do Projeto de Lei 
do Senado, de n' 61, de 1979, de sua autoria, que "especifica as hipóteses em 
que as decisões, nos diss(dios colctivos, poderão estabelecer normas c con. 
dições de trabalho, trata do exercício do direito de greve, c dá outras provi
dências". 

Sem dúvida, Sr. Presidente, é uma proposição das mais importantes das 
que já foram apresentadas ao Senado, na atual sessão legislativa. Tanto assim 
que mereceu há poucos dias uma menção especial do nobre Senador Jarbas 
Passarinho, Líder da Maioria nesta Casa, ao festejar com palavras c:ncomiás
ticas a iniciativa do seu liderado. 

O projeto, se não atinge o ideal, cm matéria de regulamentação do direi· 
to de greve, tal como o desejo o Movimento Democrático Brasileiro, como 
partido de Oposição, pelo menos melhora substancialmente a matéria, pois 
parte de alguns pressupostos que são da maior relevância. 

Na sua justificação, aduz, entre outras considerações, o nobre Senador 
Aloysio Chaves: 

.. Contrariamente à Constituição de 1946, que reconhecia o di· 
reito de greve, subordinando o seu excrcfcio ao regulamento da lei 
(art. 158), a atual Carta Magna assegura aos trabalhadores esse 
mesmo direito (art. 165, XX), proibindo apenas que ele seja exerci
do nos serviços públicos c atividadcs essenciais. definidas em lei 
(art. 162). 

Esse tratamento constitucional conflita com a Lei n' 4.330, de 
I' de junho de 1964, uma vez que o cxcrcfcio do direito de greve foi 
ali previsto, subordinado a procedimentos que restringem c até mcs· 
mo cerceiam o uso dessa prerrogativa assegurada pela Constituição 
aos trabalhadores." 

Neste item o nobre autor da proposição confessa que a lei de greve, 
atualmcnte cm vigor, é absolutamente injusta, c por isso deve ser reformula· 
da. 

E depois prossegue: 

"Dai a neccasidade de se estabelecer uma nova abordagem para 
o assunto, que garanta o exercício do direito de greve sem as limi· 
taçõcs atuais, mas proporcionando, por outro lado, segurança à or· 
dem social. 

O mecanismo ideal para isso parece residir na previsão legisla ti· 
va de uma matéria tratada pela Carta Magna c até agora esquecida 
pelo legislador, qual seja, a especificação das hipóteses cm que as 
decisões normativas da Justiça do Trabalho poderão estabelecer 
"normas e condições de trabalho" (art. 52,§ 1•, da Constituição da 
República). 

Complementando essa especificação, urge simplificar o proce
dimento dos processos de dissfdio colctivo nos casos de greve, inclu
sive dispensando a excessiva c dgida intervenção das assembléias 
sindicais para que seja instaurado o competente diss!dio colctivo em 
caso de suspensão colctivn de trabalho. 

Utilizando tentativas anteriormente ensaiadas pelo Projeto do 
Código do Trabalho, de 1951, pelo Projeto de Código Processual do 
Trabalho, de 1952, e pelo anteprojeto de Código de Processo do 
Trabalho, de 1963, este da lavra do eminente jurista, professor c ma
gistrado trabalhista, Ministro Mozart Victor Russomuno, c ainda 
com subsidias proporcionados peln experiência c pela jurisprudén
ciu mais recente dos Tribunais do Trabalho, o presente projeto pre
tende, justamente, enriquecer a legislaçilo trabalhista com a !i técni
cas indispens6veis para o seu uso comedido, mas sem restrições que 
conflitcm com o texto constitucional. ' 

Assim é que se fez, de inicio (urt. IV), uma cspc:cilicuçüo, a um 
tempo só completa e clltsticu, dos casos cm que é passivei à Justiça 
do Trabalho estipular normas c novas condições de trabalho, cm 
obediência i\ especificação prcvistu no urtigo 142, ~ IY, du Consti· 
tuiçào du República." 
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Ora, Sr. rre!iidentc, pr:lo que se vê, o projeto, ao invés de ser retir:u.Jo de· 
veria ter uma tramit:tçào ultra-ráf'ida no Congresso Nacional c, se passivei, 
até chegar a ser discutido c votado cm urgência, pois o nobre Senador Aloy· 
.~ia Chaves se apre.~! a, nesta proposição, como disse, a melhorar a regulamen· 
tuçüo do direito de greve, uvançando um f'Ouco nesse~ tempos de :tbcrtur<t cm 
que nos encontramos, no sentido de seu efetivo respeito, pois esse é um direi
to sagrado dos trabalhadores. 

E o que S. Ex• l"reconiza, em última hipótese, é prestigiar a Justiça do 
Trabalho, razcndo com que ela volte a ter também aquela runçüo normativa 
que muitas vezes pode conciliar tantos connitos entre empregadores e empre· 
gados. 

E S. Ex•., no seu projeto, procura, justamente por isso, evitar que conti· 
nu c a abusiva intervenção do Executivo nos sindicatos e movimentos parcdis· 
tas, de tal sorte que se perturbe sempre a paz social no Brasil. 

Por conseguinte, Sr. Presidente, o meu pedido de adiamento da matéria é 
pant que S. Ex•, que é o autor do projeto, possa, de: vida voz, nos esclarecer 
quais as razões que o levaram a retirar sua proposição. 

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

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Continua cm votação o requeri· 
menta. 

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. 
(Puusu.) 

Aprovado. 
De acordo com a deliberação do Plenário, a matéria voltará a Ordem do 

Dia da sessão de 20 do corrente. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Item 5: 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 295, de 1979, do 
Senador Henrique de La Roque, solicitando a tramitação conjunta 
dos Projetas de Resolução n•s 31, de 1979, do Senador Humberto 
Lucena. que altera o Regimento Interno do Senado Federal, e 34, de 
1979, do Senador Franco Montara, que assegura às entidades de 
classe o direito de se pronunciarem sobre proposições cm andamen· 
to no Senado c disciplina esse direito. 

Em votação o requerimento, 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se encon-

trum. (Pausa.) 
Aprovado. 
A Presidência rará cumprir a deliberação do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 6: 

Votação, cm primeiro turno (apreciação preliminar da consti· 
tucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do 
Projeto de Lei do Senado n• 91, de 1979, do Senador Humberto Lu
cena, que isenta o salário mlnimo de descontos para a Previdência 
Social, e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n• 283, de 1979, da Comissão: 

- de Constltulçio e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão anterior, tendo a votação 
udiada por r alta do quorum. 

Em votação o projeto, quanto à constitucionalidade. 
Tem a palavra o nobre Senador Mauro Benevidcs. 

O SR. Mi\URO BENEVIDES (MDB - CE. Pura encaminhar a vo
tução. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, cm mais uma oportunidade 
uqui estumos nesta tribuna para dirigir o nosso apelo à Bancada da Maioria, 
no sentido de que seja transigente no acolhimento dessa importante matéria, 
que interessa dirctamentc a milhões de trabulhadores brasileiros, cujos su· 
!árias, dcrusados do custo de vida, não lhes permite contribuir pura u Prcvi

dênci:t Social. 
Na sessilo passuda, tivemos ensejo de nos reportar aos objetivos relevan· 

tcs c nobres que busca alcunçar o Projeto Humberto Lucena, mas, naquela 
Oc;~siilo, incx.istindo quon1111 cm plenúrio, não nos foi passivei a tolenincia du 
Maioria no sentido de acolher a proposição. Agora. porém, apelamos para os 
eminentes Lideres José Lins c Saldanha Derzi, no sentido de que caminhem 
ao encontro dessu uspiruçào, que é, sem dúvida alguma,justu c legítim:1 c que 
vui interessur a milhões de trubalhadorcs do Puls. (Muito bem!) 

O Sr. José Uns (ARENA -CE)- Peço n puluvru pura encaminhur a 
vntm;ào, Sr. Presidente. 

tuli i" "' .fi. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a f':llavra, para encami· 
nhar a votaç~o, ao Sr. Senador José Lins. 

O SR. JOSf: LINS (ARENA- CE. Paru encaminhar a votuçào. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, a matéria já tem vindo mais de um:1 vet 
a este plenúrio c a Maioria, realmente, não pode mudar a sua opinião, con· 
trária, à aprovação do projeto, votando, assim, com o parecer. por se tratar 
de matéria inconstitucional. 

Todavia, do ponto de vista da sensibilidade social, é claro que a Maioria 
não poderia estar contra a idéia de que se incorpore ao salário do trabalhador 
montante suficiente para o desconto da previdência. O desconto puro e sim· 
pies, como o projeto sugere, além de ser inconstitucional, prejudica, no mo· 
menta, aos próprios assalariados, que, por redução de recursos, não poderão 
ter os beneficias que a Previdência lhes arcrccc no momento. 

Estes são os motivos que nos levam a votar contra o projeto, embora, cm 
tese, reconheçamos o seu mérito c estejamos dispostos a buscar uma maneira 
de chegar ao mesmo objetivo através de um caminho constitucional. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Continua cm votação o projeto. 

O Sr. Jo!lé Llns (A RENA- CE)- Sr. Presidente, peço a V. Ex• csclare· 
cimentos sobre a matéria cm votação. Se está cm apreciação o projeto ou o 
parecer da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Está em votação o projeto, quun· 
to à constitucionalidade. 

sa.) 

cial. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau· 

Rejeitado. 
A matéria vai ao arquivo. 

E o seguinte o projeto rejeitado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 91, DE 1979 

Isenta o salúlo m(nlmo de descontos para a Previdência Social, e 
d' outras pro•ldinclas. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica o salário mínimo isento de desconto para a Previdência So-

Art. 29 O valor equivalente às contribuições dos empregados que perce
bem salário mínimo será recolhido ao INPS, por conta da remuneração do 
capital decorrente da aplicação dos recursos do PIS c do FGTS através da 
rede bancária. 

Art. )9 O Poder Executivo regulamentará o presente diploma legal no 
prazo de noventa (90) dbs. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 7: 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da consti· 
tucionalidadc, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do 
Projeto de Lei do Senado n• 96, de 1979, do Senador Nelson Carnei· 
ro, que modilica a redução do art. 29 da Lei 09 4.266, de 3 de ou· 
tubro de 1963, que instituiu o salârio-ramília do trabalhador, tendo 

PARECER, sob n• 223, de 1979, da Comissão: 
- de Conslltulçio e Justiça, pela inconstitucionalidade, com 

voto vencido dos Senadores Lázaro Barboza, Tancredo Neves, 
Hugo Rumos c Cunha Lima. 

Em votação o projeto, quanto à constitucionalidade. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se acham. 

(Pausa.) 
Rejeitado. 
A matéria vai ao Arquivo. 

t o Jeg11inte o proj~to rejeitado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 96, DE 1979 

ModiOca a redaçio do artigo 2• do Lei n• 4.266, de 3 de outubro 
de 1963, que Institui o salárlo-fomnlo do trabalhador. 

O Congresso Nacional decreta: 
A rt. I~ O mtigo 2~ da Lei n9 4.266, de 3 de outubro de 1963, passa u vigo

rar com ~~ seguinte redaçào: 
"Art. 2.,. O salr1rio-ramlliu ser~ pago sob a forma de uma quotu, culculu· 

da nu base de 10% (dcl por cento) do valor do salflrio mlnimo local, pclu es· 
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pma ou pela cornp:mhcir:t c por nlho llc qualquer condiç<io, uté l H (llc;o.oito) 
anos de idade ou, se estudante, até 21 (vinte c um) anos de idade." 

A ri. 1'' Esta lei cntr:trú cm vigor na dul:l de sua public;u;ão. 
An. 3"' Revog;m1-se as disposições cm contr:'trio. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 8: 

Votaçt1o, cm primeiro turno (aprcciaçUo prcliminur d:.t consti· 
tucion:.llidudc nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do 
Projeto de Lei do Senado n• 112, de 1979, do Senador Cunha Lima. 
que consider:1 não tributúveis paru efeito do Imposto de Renda, os 
proventos c pensões nas condições que indica, tendo 

PARECER, sob n• 334. de 1979. da Comissuo: 
- de Constiluiçào c Justiça, pela inconstitucionulidadc. 

Em votaçüo o projeto, quanto à constitucionalidade. 
Os Srs. Senadores que o aprov<am queiram conservar·s~: como se cncon· 

trum. (Paus:t.) 
Rcjeitlldo. 
A r:natéria vai uo Arquivo. 

E o .w;:uimc• o pro)t'lo rt')t'iuulo 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 112, DE 1979 

Considera não tributáveis para efeito do Imposto de Renda, os 
proventos e pensões nas condições que indica. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~ Stto consider~do~ nüo tributúveis, para efeito da incidênciu do 

Imposto de Renda, os proventos de aposentadoria c as pensões pagas :1 quem 
não possua outra fonte de ganhos. 

Ar!. 2~ Esta lei entra em vigor na datu de sua publicaçüo, 
Art. 3~ Revogam-se as disposições cm contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 9: 

Discussão, cm primeiro turno (apreciação preliminar da consti· 
tucionalidade c juridicidadc, nos termos do urt. 296 do Regimento 
Interno), do Projeto de Lei do Senado nY 157, de 1979, do Senador 
Franco Montara, que dispõe sobre amparo ao trubalhador desc:m
prcg:rdo, garantindo-lhe o direito ao uuxílio-doença c à aposentado
riu por invalidez, tendo 

PARECER, sob n• 338, de 1979, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuri

dicid:rde. 
(Dependendo da votaçuo do Requerimento n' 319, de 1979. do 

Seno1dor Frunco Montara, de adiamento da discussüo, pan1 diligén
cia junto ao Instituto Nacional de Prcvidênci:t Soci:1l.) 

Em vot;tçào o Requerimento n~ 319, lido cm scssiio anterior. 
Os Srs. Scn:.rdores que o aprovum queiram permanecer como estiio. 

(fl;tusa.) 
Aprovado. 
A m:ttéri:1 sui du Ordem do Dia para a diligência solicit:td:t. 

O SR. PRESIDENTE (luiz Viuna)- Estú esgotad:1 a matéria conn;antc 
dot Ordem do Dia. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Sr. Presidente, peço li p:tluvra. 
WIIW Lider. 

O SR. PRESIIlENTE (luiz Viun:t)- Tem u pul:tvra o nobre Sen:u.lor 
rvturctlS Freire, corno Lid~:r. 

O SR. MARCOS !'REI RE PRONUNCIA DISCURSO QUI:'. 
I:'STRt:GUE .:1 REVI.UO /JO OR,JIJOR, S/:'R,{ /'UIJUCJIJO 
I'OST/:'R/OR MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Lourivul Baptista) - Concedo a p:rluvra 010 

nohrc.: Serwdor Almir Pinto, por cessão do nobre Scnudor G:thricl Hcrmc~. 

O SR. AI.MIR PINTO PRONUNCIA DISCURSO QUE,/;',\'TRE· 
GL'I:' .:1 REV/S.-10 DO ORMJOR. SERA /'U/JI.ICAIJO /'OS'/'/:'. 
RIOR.IIENTE. 

O Sr. José Lin~ (ARENA -CE)- Sr. Presidente, peço :t pal:11'~" 

O sn. PRESIDENTE (Luurival Uurtista)- Conc~:Lio u puluvra 110 
nnbn: Senador Jusé Lins, pcln Liderunça. 

OSR. JOSE UNS I'RONUNC/,//JISCURSO QUE. ENTRBGUE 
;1 REV/S,JO DO OR..UJOR. SERÁ PUBLICA/)() /'OS'I'ER/OR· 
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -Concedo a palavra liO 

nohrc Senador lt:tmar Fmnco, (Paus:1.) 
S. Ex' não cstú presente. 
Concedo a palavra uo nobre Senador Orestes Quérciu. (Pausu.) 
S. E:v não está presente. 
Concedo :.r puluvra 110 nobre Senador Mauro Bcnevidcs. 

O SR. MAURO BENEVIDES (M DB- CE. Lc o seguinte discurso.)
Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

Pela Lei Provincial n~' 1.849, de 29 de: setembro de 1879- há um século, 
portanto-. foi criado o Município de Camocim, na zona norte do meu E!'itU· 
do, que, gradutivamcnte, cm razão do esforço permanente de seus filhos, con
seguiu projetar-se no seio da comunidade cearense, 

Localizudo em regiüo privilcgiadu do nosso litoral, o seu surgimento de· 
correu do desdobramento a que foi submetido o município de Granju, 
compondo-se a suu {lrea de 1.504 quilómetros quadrados, nela intcgrudos os 
distritos de Barroquinha, Bitupitá, Guriú c Amarelas, além do da sede. 

Aproximando-se dos cinqUenta mil habitantes, Camocim possui utividu· 
dcs diversificadas como a pcscu, a exploruçüo de sal, bem ussim cultur:1s de 
mandioca, cera de curnuúba, castanha de caju etc. 

A urrccadaçào Municipul, estimada para o presente exercício, ultrapas
sar{! u casa dos 16 milhões de cruzeiros, possibilitando à Prefeitura 11 rculi· 
zaçiio de empreendimentos voltados para o interesse colctivo. 

A sua gente, de formaçiio políticu aprimorada, tem-se feito reprcsentm, 
cm sucessivas legislaturas, na Assembléia do Ceará, concorrendo, por outro 
lado, pam a clciçüo de c;mdidatos ao Congresso Nucionnl. 

A frente dos destinos municipais, encontram·.~e os Srs, Edilson Veras 
Coelho c Fruncisco das Chasas Sobrinho, enquanto à testa da Cãm:tr:t achil· 
se o Vcrt::tdor Raimundo Pc:rciru Neto. 

Uma intensa programação foi elaborada para assinalar a defluência do 
Ct>lllt•mírio de Camocim, cujo cxato cumprimento vem sendo feito, dcsdcju. 
nt:iro passudo, com a participaçüo de autoridades c convidados espcci:.tis. 

A beleza das pruias Ciimocinenses tem sido decantad11 cm pros:.t c ver.~o. 
dcst:tcando.se, nw~ festus do primeiro si:culo do município, o soneto de autori:t 
do poctu José Arimatéa Filho, no qual se li: na primeira estrofe: 

"Cidade morena que o mar ucalentu 
com ternos marulhos que fazem sonhur 
de tez bronzeadu, de amores scdcnw 
te vejo deitudu na praia a cismar." 

Ligada, até hã pouco tempo, por ferrovia à cid~dc de Sobral, através de 
um R:.tm:tl de cxtraordinúriu signilicaçào sócio-cconômica. Camocim 
empcn h a-se, no momento, para a rt•atil·açào do tráfego uli, embora o Govcr· 
no Fedem! tenha-se mnntido, ati: agora, insensível aos constantes apelos que, 
com aquele ohjetivo, ti:m sido formulados pclus lideranças polític:ls,~:mprcsa
ri:tis c comunit:'trias do Ceará. 

Por duas vezes, inclusive, já me liz porta-voz daquela justa reivindicaç~o. 
reclam:tndo do Ministério dos Transportes c da REFESA o rest:lbclccimcnto 
do o!ludido rumai f~:rroviúrio, que benclicia direwmcnte os municípios de 
Sobr:d. Mussupé, Senador Sá, Martinópolc, Uruoca, Granja c C:tmocim. 

Recentemente, :10 visitar Fortalez:1, o engenheiro Elmo Scr,jo Furhts, 
presidente da REFESA, mostrou-se rccc:ptivo its solicitações rcccbidus cm fa. 
vor do R:unal, Sobral - Camocim, fazendo renascer as esp~:r:mças dos que 
busc;.un otqucla aguurdudu soluçiío. 

Ao rcgistrur, nu Tribuna do Senado, o tr:tnscurso, no próximo dia 19, do 
centcm'triu do município de Cumocim, desejo homcnugear todos qu<~ntos no 
pussado, como no presente, contribuírum para o desenvolvimento d:1quclu 
progrcssistu comunu CCllrcnsc. 

Eru o yue tinhu :1 Uizcr (.\1uito hcm!) 

O SR, PRESIDENTE (l.ouriv:ll Baptistu) - Concedo a palavra 110 

nnbn; Scn:td{Jr Frotnco Montmo. 

O SR, FI~,\NCO MONTORO (MDU. SP. Lé o .~cguintc di~L'llfMJ,) Sr. 
Prc~idcntc c Sr~. ScmuJorcs: 

"N;lo pntlcmos :tcdl!lr a cxplorm;üo Uu homem pelo homem, 
nem u opressão do homem pelo Est<~dn.Comunidudc í: u idéia-forçu 
llc uma p1.11itica humanista", ln "Alternativa cnrnunitúri:~: urn:~ 
nova i1.lcolo~ia". 

Ui .il. i 
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E urgl.!nte rctir:~r <..!m admini!'ltr&ldore:, ou hurm:rata~. c <..!evulver ii ~.:omu

nilladc trahalhallora, o direito de decidir ~obre :.cu próprio de~\ mo. b~a é~~ 
cundus;'1o do estudo que tivenws a oportunidade de oferecer ii b~.:ola Supe· 
rit1r Je Guerra, cm atendimento de honroso convite que nos foi formulado 
par:1 p11rticipar do Painel, realit.udo a 6 de agosto último, wbre o tema "Sin
dicali...,mo c Democracia'', 

Oada a import;inci<t c utualidadc da m:lléria c, considerando que a anun· 
dad;1 abertura politica não se furá sem a neccssâri:1 01bcrtura social, parece· 
nos Utiltrat.er essa cnntribuiçilo Jo conhecimento do Senado c do Congrc~so 
N:idon;d. 

t\o c:-;aminar it participuçün dos sindicatos no processo dcmocrútico, o 
c~tudLl procur;.1 rcspondcr a trés quc~tõcs: 

I'·' Patcrnalbmo cstata! ou purticipuçiio da comunidadl.!'.1 

~~· Por que J partidpaç:io do movimento 11indical'! 
]~' Como deverá se procc::ssJr c~sa pitrticipaçUo'! 

l. Patcrnullsmo Estatal ou participacào da comunidnde? 

A ~omit de: podt:rcs assumidos pelo Governo Federal c conccntrudo~ cm 
milo~ do Presidente da República vem eliminundo praticamente u autonomia 
c a vitulidadc dos demais órgt1os da vida nacional. Os Estados, por sua dcpcn· 
di:ncia politica c Jinunccira, foram rcduzidos à posiçUo de simples territórios, 
como afirmou corajosamentl! o cx-Secrctário dtt Fazenda de São Paulo. Os 
M unicipios perdcram sua capacidade financeira c a possibilidade: de: dc::cisào 
cm assuntos de seu peculiar interesse. O cmprcsariado nacional c a comunida· 
de trabalhadora estão foru das grandes decisões cm que são interessados prin· 
cirais. Os órgUos rcprcscnl:ltivos de empregados e emprcgadorc::s, na agricul· 
tunt, na indústria c no com~rcio, que por força de lei constituem entidades de 
dircilo público, cm rc::gra, não são sequer ouvidos. A autonomia univc::rsitária 
c :1 atuaç:io da comunidade científica são reprimidas. O Poder Lcgislativo c::s· 
tá cerceado. As prerrogativas do Poder Judiciário estão limitada~. O acesso 
dos Punidos aos meios de comunicação, proibido, A música, o teatro, a cul
tura c a arte, restringidas pela censura. 

Todos os setores da vida social estão sendo atrofiados e reduzidos à po· 
sição de simples dependência. Só o Governo Federal domina e manda. Os de· 
mais apenas obedecem. 

Esse quadro revela o erro fundamental do ntual modelo político e põe 
cm cvidi:nciit a ncccssidadc de substitui-lo por uma alternativa m:tis condizen· 
te com a nossa re;.tlidade e as exigências de uma ordem social mais justa c 
mais humana. 

Mas, se não uceit:tmos c::ssa centralização estatista, não podemos accitar. 
tambi:m, um modelo individualista que, erigindo a competição cm crití:rio su· 
premo da convivência social, acabe por submeter toda a vida nacional às ex i· 
gências do lucro. 

Impõem-se outros caminhos que possam nos conduzir na procum do dt:· 
senvolvimento político, cconõmico c social. 

A alternativa comunitáriu í: um desses caminhos. Do tema o~upou-sc re· 
centcmente, entre outros, Lino Rodrigues Arias, cm estudo publicado em 
Madri, onde s~o evocadas as grandes linhas de humanismo politico de MA· 
RITA lN, MOUNIER, LEBRET, TEILHARD DE Cf!ARDIN, BUBER, 
ERICH FROMM e muitos outros. 

Todas essas concepções partem de uma realidade elemc::ntar: a Nuç;'1o 
niio i: um01 simples justaposição de indivíduos, mas uma comunidade: de CO· 

munidadcs. 
Comunidade é a idí:ia-força de uma política humanista. Em oposiçào üs 

tendências dcsumanizadoras do indiw'duali.mw burgm;.I e das diferente~ for· 
mas de t'Jtali.ww, de esqucrdu ou de direita, cresce: hoje: c::m todos os meio~ •t 
consciência de unw ulternativa comunitária. 

Em lugar da concentração opressora do roder cm miios do "capilul" ou 
do "Estudo", uma politica social c cconômica de inspiraçiio comunitária se 
uricntu p:~r:t u dcsconcentraçiio das :ttividadcs e decisões, mediante a defesa c 
o descnvolvinu:nto d:~s comunidadrs sociais. E, uo mesmo tempo, pela substi· 
tuiçào dm processos autoritários e paternalistas por processos democrútico11 
de participaçíio. 

1\ pt:,SlHI humana- c não o capit:d, o btado ou o Partido- constitui o 
~ujcitu, o fund:1mentn c o fim da vida social. Ma~ o homem real niio i: um scr 
isolado. Nenhum humcm é uma ilha. Ele vive no seio de uma família. E em
pregado de uma cmrresa. Estud:~ numa e~cola. Mor:1 num hairro. E associa· 
do dc uma cooperativa. E membro de um sindicuto, de um<.~ a~~ociaçào, dc 
um partido ou de um cluhc. E dentro de comunidadt•J reais que ele vive: c sc 
dl.!o.;cnvolve. Nas comunidades ele a tua. E através das comunidades qut: ele 
pode "participar" da vida de toda a socic::dJdc. 

Como lcmbr:t Alceu Amoroso Lima, "só na comunidade é que: a persona· 
lidadc ~c rcalit.a normalmente". E por is~o. acrcscc::nta: "O cristianismo sociul 
i: csscncialrncntc comunitário. E niio individualista, nem cst:lti'ita". 

Dai o princípio fundamental, proclamado no grande documento social, 
que é a Marn et Magisuu: "~preciso dar às instituições sociais a forma e a 
natureza de autí:nticas comunidades". E acrescenta: "O que só acontecerf1 se 
os seus membros forem sempre considerados como pesso:~s c chamados a 
participar de sua vida c atividudcs". 

''Pessoa humana'', "comunidade'', "participação'', "solidarismo'', soam 
como palavras mágicas. Porque a comunidade é o ambiente normal em que a 
pc::ssoa se desenvolve. E a idéia de participaçiio í: a característica fundamental 
da comunidade. 

É fácil compreender a força dessa idí:ia na sociedade atual. As grandt:) 
estruturas do mundo moderno tendem a reduzir os homens a um papel passi· 
vo dentro da colctividade. Esmagados pelas engrenagens políticas, económi· 
cas c sociais, os homens não confiam mais na sua acào pessoal. Esperam dos 
Governos, das cmprcsas ou de outros organismos a solução de seus proble· 
mas. E esquecem a imensa riqueza c as extraordinárias possibilidades de sua 
própria atuação, principalmente através da participação consciente na SO· 

luçào dos problemas das comunidades reais a que pertencem. 
Em lugar de "objeto", "inconsciente" e "passivo", o homem pode a tu ar 

como "sujeito", "consciente" e "ativo" na vida social. Deve deixar de ser nú· 
mero, mercadoria, ficha ou peça, para agir como pessoa intcligcntc::, livre c 
responsável dentro da comunidade a que pertence. A massificação pode: e 
deve ser substituída pela conscientizaçào. E a ~ociedade deixar de se~ dirigida 
mecanicamente de cima para baixo, para ser governada democraticamente. 

Só assim teremos, na. realidade, um Governo do povo, pelo povo c: para 
o povo. Em poucos momentos da História, foi tão importante, como hoje, o 
apoio aos corpos sociais intermediários. Eles nos abrem a pc::rspcctiva de uma 
verdadeira democracia participativa. 

Dentre as principais modalidades dessa participação da comunidade: na 
condução da vida social, podem ser destacados: 

I. no plano local: U!i associaçõcs de moradores ou vizinhos, centros co· 
munitários, movimentos populares, clubes de màc::s, etc. 

:!. no plano do trabalho: o movimento sindical, a participação dos tra· 
balhadores na vida das empresas e cm outras instituições da comunidade. 

3. no plano da juvcntude c da educação: os movimentos de jovens, sua 
organização c: participação cm órgãos colcgiados da escola c no debate dos 
prob\c::mas nacionais. 

4. no plano politico: a luta pela estrutura democrática dos partidos e 
pelo direito que: deve ser assegurado às bases de participar das decisões parti· 
dárias, notadamentc na c::laboraçào de programas e escolha de: candidatos. 

5. outras modalidades de participação, como as associações de dcfc::sa da 
ecologia e do meio ambiente, cooperativas, associações de consumidores, ins
tituições culturais e outras formas de atuação da comunidade. 

Dentro dessa pcrsptctiva mais ampla, o movimento sindical e a partici· 
paçào ativa dos trabalhudores na condução do processo de desc::nvo\vimcnto 
do Pais, constituc::m parte integrante de uma politica humanista c com uni· 
túria, que: tem na democracia purticipativa o sc::u modelo. 

2. Por que o Mu,·imcnlo Sindical? 

Vamos reproduzir alguns dados estatísticos Sobre a realidade econômica 
hmsilcira, publicados nos documentos do X Congresso dos Trabalhadores 
nus Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas c de Material Elé:trico do Brasil, rea· 
lizado em Paços de Caldas, de 4 a 9 de junho de 19n 

O Brasil é um dos puíscs que mais têm crescido cm termos de Produto ln· 
terno Bruto. Est(t entre os 10 países mais ricos do mundo, atrás apenas dos 
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Estudos Unidos, URSS, Jupilo, Alemanha, França, China, lngluterru, Cana- De J<)47 a 1977, a taxa de crescimento de nm!i.l produr,Jo internia tem 
dá e Itália. sido de 7,2%. Essa evolução pode ser vista no quadro seguinte: 

1965 1970 1975 197M 

Produto Interno Bruto (lndice) .......................... 100 14,5 ::!42 29J 
Produção Industrial (lndice) ............................ 100 159 27K 344 
Automóveis (unidade) . " ' " " . " " . " . " " . " . " " .. " 103.437 :!5U.2SQ 524.2C6 4KII.50H 
Outros Veiculas (índice) ................................ 89.859 IHO.IJ4 470.862 5H 1.689 
Ferro G usa ( \.000 ton.) ''. '. '' .... ~. ' .. " ..... ., ...... 2.\JQ 4.204 7.0\U 111.11113 
Aço em lingotes ( 1.000 ton.) ' . " " " . " . " " . " .... " . " 2.44H 5.390 Vl'l 12.105 
Laminados ( 1.000 ton.) . " " . " " . " " ' " . " " . " " .. " 2.371 4.177 6.757 111.0711 
Construção Naval (tpb) " . " " . " ... " . " " . " ... " . " ' 20.140 IOH.H50 454.95(1 XOI.H)O 
Liquidificadores ( 1.000 unid vendas) " " . " . " " . " " ' " . 443 Q~2 1.)91 
Refrigeradores ( 1.000 unid vendas) ...................... 525 1.023 I .592 
Televisores 1.000 (unid. vendas) ......................... H16 1.1 Hfi 2.3011 

No setor metalúrgico temos os seguintes indic:tdorc:s: 

Produth·idade no Setor Metlllúr~:ico 

Cresci mente, 
Ramos 1949 1959 19711 1973 70/73 

Metalúrgica . , . , .........•..... , •. , ...... , .... , , ..... . 100 115 174 126 30% 
Mecânica ..•.... , . , , , •............• , •. , •... , ....... , . 100 145 206 276 34% 
Material Elé:trico ...... , •... , .. , •. , •........ , •... , ... . 100 147 IB'I 255 35% 
Material de Transporte . , .. , ........•....•............. 100 162 173 223 ::!'>% 

fonte: Revista de Administntçilo de Empresas -vai 17 nt1 6-Nov JPezj77 

O grande crescimento da Economia Brasileira muda de figura se compa
rarmos com as condições de vida da população. Assim, embora o Produto ln
terno Bruto Brasileiro seja o décimo do mundo, o Produto Interno 
Bruto por pessoa i: o 549 entre os !50 países do mundo. Nas A mi: ricas, oBra
sil é o )9 pais em termos de Produto Interno Bruto e II~' cm termos de Produ
tos Interno Bruto por pessoa. Em termos de qualidade de vida, medida esta 

A distribuição pessoul da renda mostra como ela i: distribuída dentro da 
populaçuo: 

Oistrlbuiç~o P~·sso11l dn Renda 

Purticipaçiio na Rendu 1960 1970 1976 

pela esperança de vida ao nascer, pela mortalidade infantil e pelo nível de ai- ----:---:---------:c:-:c::-----:::-=------
fabetização, o Brasil é: o 189 dos 28 países d<~s Américas, 1H,5c:r. 

3i,'l% 
60% mais pobres 23,4% 21.0% 

5% mais ricos Jü,7% J4,1% 
Por esses dudos, verifica-se que o crescimento cconõmico nào bcnc:fici:~ I i,4~;. 

toda a populuçào, pois a renda ficou concentrada em um pequeno grupo. I% mais ricos 13,0% 14,6o/r. 

Há várias formas de verificar a concentração de renda: u distribuição --------------------------
Fonte: Respons:'lvc!. /\.Costa, Boletim do Economist:l, Brasília 1979 funcional, a distribuição pessoal, c outras. 

A distribuição funcional de renda mostra como se divide a renda cntre o 
lucro e salário. No quadro a seguir, verifica-se que enquanto os lucros cres
cem, c~ i a participação do salário no total dos rcndimcmtos gerados no sctor 
industriul. 

Na divisão da renda do setor industrial, entre lucros c: salário, o lucro rc:
prc:sentava em J<)61, 71% do vulor agregado à produção, passa u rcpn:sc:ntar 
77% c:m 1973, ao passo que o salário que participava com 29% cm 1961, cai 
para 13% em 1973. 

Distribuiçlio du Renda na Indústria 

A nus Sahirlos Lucros Total 

I 'l61 29% 71% lUIJ~f. 

1962 28% 72t,:n IUU% 
1963 26% 74% 100% 
1964 15% 75% 1oor::. 
1965 25% 75% IUU% 
1%6 24% 76% Joor;r 
1967 26% 74% !OU~r.· 
196H 25% 75% J()(JC;; 
1969 25% 7se;:n IUl11.'; 

I'J7U 2J% 77% toor:;. 
1'!71 25% 75% \IJW'i 
JlJ7~ 25% 75% IIJU 1 ~ 
)•l7) 2Jr.~(. nr,:;. lUW'i 

A divisão da riqueza nacional entre: as pessoas só mostra u ampliação de 
desigualdades: em 1960, 6U% dos brusi\eiros com renda mais baixas purticipi!· 
va com 23,4% da renda nacional, participação essu que cui p:m1 2\,0% c:m 
1970 e 1~.5% cm JQ76. Enquanto is!'iO I% das pesso:as que sào chamada~ de 
"elite econõmic:1" participava já em 1960, com 13,0% du renda nadon:ll, p:.1r· 
ticipaçào essa 4ue cresceu para 14,6% em 1970 c 17 ,4a/o em J4.J76. Ou seja, cm 
1976, a parcela mais rica de 1% du sociedade brnsi1eira se upropriu de 17,4~i 
da renda nacional, proporçilo essa que é igual ao que 60'ii da população br;l
sileim recebe: conjuntamente, c que soma apen~1s lH.Y:Il da remiu naciOJii.li. 

Outr:~ manc:ira de apresentar esses d:1dos é comparar <IS rendas médias da 
;:litc (I% da popu\;Jçào) c da m:1iuri:t da populuçilo (60!f~ mais pobres): em 
1960, a renda média da elite era J3 veles m•lior quc a renda da m;doria d:t po
pulação; em 1970, a rcnda média da elite p:1s~ou a ser 42 vczc~ i.l n:nd;a da 
muioria d:a populílç~IO, e, em 1976. passou a 56 \'t:le~ maior que ~~ rcnd•t média 
da maioria da população. Em outras pul<tvr:as, cresc:.:e a Jistfancia r:ntr~ a renda 
dos mais ricos e o re~tante da populaç~o. 

A innaçilo est{t vinculad;a a esse proce:oi~O. "t: ju·,u:mentt· a in!lac,:üo ljllc 
possibilita u con..;cntraçilo de rcnda. P<~rU sc rc:tir:1r renda t.la famíliu d0 tr11ha· 
lhatlor é prcdso que o trubalhador pague preços mai'i altm ern :-.u:J~ ~.:um pra~ 
Jc mcrcudori;as. Dcssu muncira, val·..,e wmsferindo u.:ml:t d.Js sct~Hes i.!~:;;ila· 
riaJm C dos demai~ ~ctore~ dc ft:!ldi\S JiX.t\ para tl \Ctor cmpre.,:triaJ. 

Hllje, w. preços das mercadorias ~ào manobrados por grande~ ~lllpre ... ;t.., 
oli~opulist:as que detêm n controh: do mcrt::aUu. C1.1nlO na lndlJ~Iri:t,br<~sllt-ir;t, 
pnuicamcntc cm tndm os ~ctnrc~. existe o d1Jil1Ínin d~ :111\il nt! m.ti~ cmprc~.t\ 
de grande porte, JHllil:~sc alinnar que t'l11 I'Ct'Jil u~ preço:, illdu~l! I,\ i" dt::['l'\\· 

--------:--------------------- dt:ll\ d~S~iL~ elll[lrCS<.I~. 
Fonte: Roberto Macedo- Distribuição Funcionul de lü:ml:a na lnUústria de Es.las cmprc ... a:-. f1xam os prcçtt'> de :.cus pr11ti11Lu'> .• K1c..,ccr 1t;tndtl ,1u ~- 11 .,. 

Trnnsform;u;;lo. to uma 1;1.-;:t de lllcro. O rrodu!o ~ !an\;~do :'1 \cnJ.t, .;~i:Pilltl ,r ~aht· qlll' ·.c 11 
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preço vni gurimtir esse lucro predeterminado. Reside afuma dí.ls causas prin
cipais da innucào", 

Uma pesquisa c:ncomend<~da pelo Ministério do Trabalho li Universida
de de São Paulo chega exatamcntc a essa conclusão. (Andrea Simdro Calabi, 
Reajustes Salariais, Preços Industriais, Innaçào c Nível de Emprego _ 
CNPE, Sccrctari<~ de Emprego c Salário do Ministério do Tmbalho c ~IPE.) 

As despesas financeiras têm sido um fator de aumento dos custos indus
triais e, cm decorrência, da innaçào, As taxas de juros nos bancos comerciais 

cresceram de 43,4% ao ano, cm março de 1976, par;~ 77,5% ao ano, em fcve· 
reiro de 1979. Nos bancos de investimento, a taxa de juro cm fevereiro de 
1979 era de H6,W.''n ;10 ano. 

Para se ter idéia do peso das despesas financeiras no valor da produçi1o 
metalúrgica, o documento transcreve quadro retirado de um trabalho do pro· 
fessor Dércio Garcia Munhoz, da Universidade de Brasília. 

Participação dos !talârlos e das despesas financeiras 
no valor da produção de alguns setores Industriais 
-%sobre valor da produção (exclusive Imposto) 

salários Despesas financeiras 
Selar industrial 

Torais Operários cm 1974 em 1976 

I. Metalurgia .................................................... . 8, I 
\6,7 
11,5 
7,7 

5,5 
12,0 
7.4 
5,2 

6,3 
5,3 
5,3 
2,6 

9,2 
8,0 
8,0 
5,5 

2. Mccãnica ................................ , ..... , ............... . 
3. Mat. Elélricojcomunicaçõcs ................... ,., ................ . 
4. Mut. Transporte ..................... , , , . , , ..... , , ....... , ..... , , 

Vê-se que as despesas financeiras, a partir de 1976, passam a representar 
para as empresas um gasto superior aos salários pagos aos trabalhadores. 

Após essas considerações e observações semelhantes sobre a desnaciona· 
lizaçào e o crescimento de nossa dívida externa- que de 3 bilhões de dólares 
cm 1965 chega a 48 bilhões cm 1979- o documento do Congresso dos Meta
lúrgicos de Poços de Caldas formula as seguintes conclusões: 

1. o tipo de crescimento cconômico adotado trouxe uma série de conse
quências negativas, principalmcnle para o trabalhador que foi obrigado a su
portar o õnus de uma política salarial restritiva. 

2. Atualmcnlc, a economia brasileira vive um momento de crise, carac
terizada pela redução das taxas de crescimento. Certos sctores pretendem 
aprofundar ainda mais essa crise, pouco se importando com as conseqUências 
sociais que poderão ocorrer, como por exemplo a elevação das taxas de de
semprego aberto c mesmo, da própria inOação. 

3. A discussão sobre os problemas cconômicos brasileiros tem tido, há 
vários anos, como característica principal, a exclusão da participação dos tra
balhadores. Os debates têm-se restringido a questões de interesse cspecinco 
de grupos: capital financeiro X capital industrial, capital nacional X capital 
estrangeiro, grandes empresas X pequenas c médias empresas. 

Diante desse quadro c tendo presente que os assalariados constituem a 
imensa maioria da população economicamente ativa do Pais, coloca-se na tu· 
ralmente a pergunta: no debute dos problemas cconômicos nacionais c no en
contro das respectivas soluções, é razoável que se continue excluindo a parti
cipação da comunidade trabalhadora? Ou, pelo contrário, impõe-se rcconhe· 
ccr a necessidade dessa participação, como exigência democrática, econõmica 
e de rigorosa justiça social? 

A questão sindical é central cm relação ao problema da democratização. 
"Sem liberdade sindical nào há democracia possível, nào há Estado de Direi
to", diz Evaristo de Moracs Filho ("Direito do Trabalho no Estudo de Direi
to", VIl Conrcrência Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Curitiba, 
maio de 1978). "Sabemos que um regime será lão mais democrático quanto 
maior for a força dos trabalhadores, sabemos também que essa força só pode 
advir da sua organização através de sindicatos livres c independentes do Esta
do", ufirmarum os trabulhudores na VIII Convenção dos Bancários do Rio 
Grande do Sul, realizada em Santa Maria de 2:! a 24 de setembro de 197H. 

3. Como se deverá Organizar o Movimento Sindical~ 

Os trabullmdores, em seus Congressos c outras m:mifestuçõcs, lembram 
sempre que a atual estrutura sindical brusilc:ira i: cópia du resulwntc da "Cu r· 
ta Dei Lavoro", de 1927, de Mussolini. Oliveira Vian:1, "um dos principab 
in~piradorcs da nova legisluçi1o corporutivu", ufirmava: " ... toda u vidu dus 
iiSSociacões profissinnuis passilfÚ a gmvitm cm torno do Minist~rio do Traha
lho: m:lc n:1sccri1o, com ele crcsccrilo: no lado dele se dcscnvolvcrilo; nele se 
c.\tinguiri•o" ("Prllhlcmas de Direito Sindical", Si10 Paulo, 1943, púg, 209). 

IJcssarte, nf1o é dcmuis :~firmar que a ;1tu;li estrutura sindical atrclil o 
movimento sindic:~l ao Ministério do Trabalho, suhmctc os dirigente~ ~indi-

cais uos titulares eventuais do Poder e, cm decorrência, facilita a sua manipu· 
luçào. 

Dai advém dupla conseqUência: de um lado, os dirigentes sindicais eslào 
divididos entre duas lealdades, para com os trabalhadores c para com o Mi· 
nistério; mas, como a cslrutura sindical tende a realçar seus aspectos burocrá· 
ticos, acaba prevalecendo a lealdade para com o Ministério que pode punir, c 
ocorre ruptura entre a dircçào sindical c a base. 

De outro lado, passa a se manifestar uma tendência no sentido de masca· 
rar os conflitos sociais, que, quando eclodem, muitas vezes já surgem h i per· 
trotiados dificultando o encaminhamento normal de suas soluções. A luta 
contra essa estrutura sindical burocratizada tende a se transform:tr na bandei· 
ra de toda a classe trabalhadora c de todos os democratas do Pais. 

O debate atual que o movimento operário vem travando sobre o "mo· 
delo sindical democrático", abrange três aspectos do problema sindical: auto· 
twmiu, liht•rdadt• c unidad~. 

Autonomia Sindical 
A autonomia sindical pressupõe a completa desvinculação das organi· 

zações sindicais em relação ao Ministério do Trabalho. 
Atualmcntc, o Ministêrio do Trabalho tem direito de veto sobre a esco

lha das direçõcs, regulamenta n destinação dos recursos da contribuiçüo sin· 
dica I, é parte necessária e decisiva de qualquer negociação salarial e. fin<~l· 
mente, tem o poder de intervenção no sindicõlto, quando essa medida seja 
considerada conveniente aos interesses de momento. . 

Reclamí.lm os trabalhadores, para assegurare preservar a autonomia sin· 
dical, liberdade estatutária, liberdade de gestão e responsabilidade, não pe· 
rantc o Ministério do Trabalho, mas sim perante os associados, de acordo 
com as normas estatutárias c as disposições do Direito Comum. Na VIl Con
venção Nacional dos Bancários c Securitârios, realizada no Rio de Janeiro, 
em julho de 1976, entre us conclusões da Comissão I sobre "Fortalecimento 
d:1 Açào Sindical", consta: "u) autonomia sindical, representada pelo livre 
exercício do direito de associação c pela liberdad.e de gestão; ... c) liberdade de 
atuaçào exercida amplamcnh:, nos limites dos interesses e represcntução pro· 
fissional; ... e) prerrogativa de o ussociudo ser eleito para cargo de adminis· 
trac:lo ou representação sindical, sem restrições, a não ser aquelas de ordem 
cst:~tut:'1ria". 

Como, u purtir da autonomia, a escolha do dirigente sindical depende da 
mimifcstucào da b:~se e nUo do reconhecimento pelo M inisté:rio do Trub:~lho c 
ii su:1 responsubilidadc, de acordo com os estututos c o Direito Comum, pilssa 
a ser par:~ com a catcgoriu c nJo para com o Ministério do Trabulho, desupu· 
rccc u fi~uru do "pclego" e os critérios de avaliaçlio do desempenho sindic:1l 
p;1ss:~m " ser diferentes. 

Mas a :~utonomia só scrá plena se repousur sobre u liberdade c a unidudc 
~indicai. 

Llbcrdudo Sindical 
A lihcrdadc sindical ]lrcssupúc ii climin:u;ào de restrições de carúter le~al 

an linc c:\crdciu do direito de associ:u;ilo no plimo das rcl:u;õc~ do trahalho. 

$1 h 4 i c ; ti. ·,,ú_ IJ. 
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Atuóllmente, a sindiculizuçiio depende de enquadramento prévio pelo 
Ministério do Tmbulho, distribui-se nos limites estreitos e prenxudos de um 
qu:.1dro rígido de enquadramento (veju-sc por exemplo, a luta dos metro
viários de São P:1ulo e dos petroquímicos da Bahiu que niio conseguem seu re
conhecimento como sindicatos, c siio obrigados use organizarem como socic
dude civil) e as prcrrogativas sindicais dependem, nào da efetiva orguniluçào 
da categoria, mas, sim, do reconhecimento pelo Ministério do Trabulho. 

O efetivo respeito da liberdade sindical exige a liberdade de orgunizuçào 
cm todos os níveis, desde as bases, nos locais de trabalho ("delegado sindi
cal", .. comissão de empresa"), atê o nível mais geral c elevado de organização 
("Central única dos Trubalhudorcs"), A "Dcclnrnção de São Bernardo do 
Campo", conclusiio do I Congresso dos Trabalhadores nas Indústrias Mcta
hirgicas, Mecânicas e de Material Elí:trico de São Bernardo do Campo c Dia
~ema. de: 6 u 8 de setembro de 1974, procluma, como 19 princípio c objctivo 
da ca legaria: "reconhecimento da Liberdade Sindical, nos moldes há muito 
existentes em grande numero de países, com a conseqUente revogação das res
triçôes contidas na CLT", 

Unidade Sindical 

Sustentam as lideranças operárias que a unidade sindical é o instrumento 
lldcquudo para impedir o "divisionismo" cm relação ao movimento sindical. 

Na <.ltual estrutura sindical existe a unidade mas, espúriu, pois contami
nada pela subordinação e pela dependência. Existe "unidade na burocrati
zaçüo" diz o professor Francisco Corréa Weffort. O que se pretende é a uni
dade a partir das bases. Da reunião dos metalúrgicos de Poços de Caldas 
consta a seguinte conclusão: 

'"Referendados cm praticamente todos os Congressos de Trabalhadores, 
procura-se, mais uma vez, recuperar os direitos elementares de organização 
retirados a partir do Estado Novo de Getúlio Vargas. Contudo, hoje, não se 
pode mais pensar na pluralidade sindical existente até 1930, no período do 
:ln arco-sindicalismo, uma vez que ao poderio c concentração gigantesca do 
capital só se poderá contrapor a unidade da cla.rse operária, através de organi
la<;õcs igualmente fortes e unificadas," 

Em conclusão, a atual estrutura sindical deverá ser substituída por um 
sindiculismo autônomo, livre c unitário. Essa mudança beneficiará os traba
lhadores, as empresas e o Poder Publico. A atual estrutura não interessa às 
cta~ses trabalh•1doras, que já estilo empenhadas na formuçüo de um novo 
"modelo sindical democrático", Nilo interessa ao emprcsari<~do porque, 
~i ante da nova estrutura cconômica brasileira, niio lhe proporciona interlocu
tores com a representatividade necessária ao encaminhamento de soluçõcs 
para os connitos trabalhistas. E, finalmente, não pode interessar ao Poder 
Público, porque mascara connitos reais e propicia soluções artificiais. Essas 
soluções~ por serem artificiais, prejudicam as partes e acabam por onerar o 
conjunto da sociedade. 

Senhores: 
Procuramos traduzir com a maior objctividade a proposta de organi

zacão do movimento sindical defendido hoje, não apenas pela Oposiçilo sin-

dica! M etulúrgicn de Süo Paulo, mas pclus liderançns opcrllrins do Pu is. A 
essn propostn opõem-se os que difundem a continuidade da atuul situação em 
que o Governo Federal centraliza as decisões sobre salários e reluçõcs de tra
balho c controla o movimento sindical, principalmente através do Ministério 
do Trabalho. 

Qual o resultado concreto da utuul orientaçiio1 
No PAEG cm 1964/65 estabeleceu-se, como ponto básico da política so

cial que os sul:lrios seriam aumentados na mesma proporçUo do aumento da 
produtividade. (Pág. MJ) 

Mu:-; a rculidude, upontuda pelns estatísticas onciuis, mostra que: nestes 
15 anos a produtividade nucionul cresceu mais de .200% e o salário mínimo, 
que deveria crescer na mesma proporçilo, caiu aproximadamente 10%, A ri
qucla :1umentou e o salário diminuiu. 

Essa redução significa fome, privações, doenças aumento de mortalidade 
infantil, inquietação e desespero. Isto é, a ncgaçilo de uma política soci:1l. 

Diante desse.~ fatos, por que insistir cm continuar ccntraliz:mdo nus mãos 
do Governo Federal todas as decisões sociais1 Talvez muitos ainda racioci
nem dentro do velho chavão: "Nuda sem o Estado, nada fora do Estado, nada 
contra o Estado'', ou prcnram o slogan: "Não penses porque o Chefe pensurá 
por ti", Mas é preciso lembrur, de um lado, que o Estudo nUo se confunde 
com a Nação e, de outro, que o direito à participação ê incrcntc à dignid:1de 
das pesso:~s c das comunidudes humanas. 

Pode-se divcrgir sobre aspectos particulares da proposta das lideranças 
sindic:~is, m:~s uma conccpçUo humana e democrática cu experiência dos últi· 
mos anos nos levam à conclusão indeclinável de que é urgente retirar dos ad
ministradores ou burocratas c devolver à sociedade brasileira- e, no caso, a 
comunidade trabalhadora- o direito de decidir sobre seu próprio destino. 

Em o que eu tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - O Sr. Scn:~dor Franco 
Montoro enviou projeto ã Mesa que será lido oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Nada m:~is h:~vcndo que 
tratar, vou cnccrrar a presente sessão, designando paru u cxtrnordinária, a 
realiwr-se ;,s I~ horas c 30 minutos, anteriormente convocadíi, " seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, cm turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exte
riores sobre a Mensagem n~' 131/79 (n' 251f79, na origem), de 14 de ngosto de 
1979, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do 
Senudo a escolha do Sr. Renato Bayma Denis, Ministro de Primcir:1 Classe, 
d:~ Carreira de Diplomatu, para exercer a função de Embaixador do Bn1sil 
junto à República do Senegal. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Está encerrada a sessão. 

I f,.evanta-.re a .re.uào às 17 hora.\· t' 45 mitmtoJ.) 

ATA DA 147• SESSÃO, EM 5 DE SETEMBRO DE 1979 

I• SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 9~ LEGISLATURA 

- EXTRAORDINÁRIA -

PRESID~NCIA DO SR. LUIZ VIANA. 

Às JS horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadort•s: 

Adalberto Sena- Jorge Kulumc- José Guiomard- Evundro Carrci
r~- Raimundo Parente- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes- Jurbus 
Passarinllo- Alexandre Costa- Henrique de La Rocque- José Sarney
Alberto Silva- Bernadino Viana- Hclvídio Nunes- Almir Pinto- José 
Lins- Mauro Benevides- Jessí: Freire- Cunha Lima- Humbert<.l Luce-
1111- Milton Cubrul- Adcrbul Juremu- Murcos Freire- Arnon de Mel lo 
- Luiz Cavalcante- Teotônio Vilela- Lourivul Baptistu- Pussos Pôrto 
-Jutahy Magulhü.cs- Luil Viana- Dirceu Curdoso- Joi\o Culmon-
Moacyr Dulla- Amurul Peixoto - Hugo Rumos - Nelson Curnciru -

. ~·~~· M\Li P ':: t • 

. i' _:.. .. .-. 

Roberto Saturnino -Itamar Franco- Tancrcdo Neves- Franco Monloro 
-Orestes Quércia- Benedito Ferreira- Henrique Suntillo- Lúzuro Bar· 
boli.l- Viccnte Vuolo- Mendes Canale- Pedro Pedrossiun - Suld:mha 
l)cr:t:i- Affonso Camarga- Josi: Richu- Leite Chuvcs- Evelásia Vieim 
- Jaison O:mcta - Lcnoir Vargas - Paulo Brossurd - Tursa Dutm. 

O SR. PRESIDENTE (Luil Viunu)- A lista de presença ueus:~ o com
p:~recimento de 56 Srs. Scnudores. !·havendo número regimcnl:ll, dcclmo 
ahcrtu a scssiio. 

i. 

O Sr, I Y-Sccrctúrio proceder{! Íl leiturn do Expediente. 

. , . 
r ,, 
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E lido o Jt'KIIifllt• 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECERES N•S 505, 506 E 507, DE 1979 

Sobre o Projeto de Lei do Cimoro n•60/78 (n• 2.100-C, de 1976, 
na Casa de orJaem), que dilata o prazo prc~lsto na letra ''d" do§ 5• do 
arl. 6• do Decreto-lei n• 1.381, de 23 de dezembro de 1974. 

PARECER N• 505, DE 1979 
Da Comissão de Constituição e J u•tlça 

Relator: Senador Wilson Gonçalves 
O Projeto sob exame, originftrio da Câmara dos Deputados, onde foi 

:tprcsc:nt:ldo pelo ilustre Deputado Cantídio Sampaio, visa a dilatar, dupli· 
cando, o prazo de que dispõem as empresas individuais promotoras de incor· 
poraçào de prédios em condomínio ou loteamentos de terrenos p:.1ra se bcnc· 
ficiarcm do tratamento previsto na alínea d, do~ 511 do urt. 6Y do Decrt:to-lci 
n• I .JS I /74. 

2. A proposição já foi examinada, quanto ;J constitucionalidade, à juri
dicidade c ii técnica legislativa, pela douta Comissão de Constituição c Justiça 
da C ii mura dos Deputados, que deu nova rcdaçào à ementa, conforme cons
ta do avulso do Parecer c do Ofício de :!8 de junho de 1978, do Senhor 29-
Sccrctário duquela Cusa (ns. 08 destes autos). 

Assim à luz do disposto no art. \00, item III, <~línea b, n9 \,em combi
nação com o art. \00, item I, n9 6, do Regimento Interno, cabe-nos, ti'ío
somcntc, o exame de mérito. 

J. Quanto ao mérito, ressalta assinalar que a matéria será objeto de 
<lnúlisc, tumbém, das doutas Comissões de Economia e de Finanças, 

Basta-nos, pois, aduzir que a duplicação de prazo, postuluda no Projeto, 
i.llcnde a razões de exeqUibilidade, pois, como rclembru o Autor na Justifi· 
caçiio, "os requisitos h:gais c burocráticos nccesso1rios à obtenção de todos os 
documentos relativos ii incorporação imobiliúria ou ao loteamento de gle
bas" são complexos, demandando prazo mais dilatado que o inici<llmente 
previsto, que é de 12 (doze) meses. 

4. Isso posto, opinamos, no mérito (art, 100, item III, alínea b, n" I. 
combinado com o art. 100, item I, n~" 6, do Rt:gimento Interno), pt:hl a pro· 
vaçiio do flrojcto, por oportuno c conveniente. 

Sala das Comissões, 13 de setembro de 1978.- Daniel Krlegcr, Presi
dente - Wilson Gonçalves, Relator - Lenolr Vargas - Helvídio Nunes
Leite Chaves - Nelson Carneiro - Guslavo Capancma - Heilor Dias -
llalivio Coelho - Oito Lehmann. 

PARECER N• 506, DE 1979 
Da Comissão de Economia 

Relacor: Senador Mlllon Cabral 
O projeto cm exame, de autoria do ilustre Deputado Cuntídio Sampuio, 

pretende alterar a redaçilo da alínea "d" § 59 do item II do art. 6~" do Decreto· 
lei n• 1.3H I. de 23 dcdezembro de 1974, para o efeito de dilatar, de 12 para 24 
meses, o prazo para o arquivamento, no Registro de Imóveis, da Documen· 
Wçào relativa J empreendimentos de incorporação ou loteamento iniciados 
untes da vigência do mencionado Decreto-lei. 

2, Alega-se que o prazo de 12 meses- estabelecido no dispositivo cuja 
ultcraçào t: proposta - tcm·se mostrado exíguo, insuficiente para o atendi· 
menta dos numerosos requisitos lcguis c burocráticos necessários U obtençiio 
de todos os documentos relativos à incorporação imobiliúria ou uo lotenmcn· 
to de glcbas. O prazo é, assim, insignificante, tornando inatingível u faculda· 
de ..:oncedida, 

3. O Decreto-lei n~' I.JHI/74 dispõe sobre o tratamento tributúrio Jplicú· 
vcl às atividades imobiliárias, determinando us hipóteses de equiparação de 
pessoas fisicus que exerçam essas utividades à condiçilo de pessoas jurídicus, 
Nus incorporuçõcs imobiliárius c nos loteamentos de terrenos, u cquipumçito 
ocorre nos cusos mencionados pelo urtigo 6~', combinudo com o inciso III do 
artigo 3~' 

4. As pessoas fi si cus que, i1 data da entrada cm vigor do referido Decreto· 
lei, tivessem incorpomçào ou lotc:~rncnto cm undamcnto podcriurn ser cxclui
dus du c~tuipuraçiio, desde que sutisfcitas, cumulutivumentc, us condições pre
vistus no ~ 5Y do aludido urtigo 61', u suber: 

a) tivessem contratudo a uquisiçiio do terreno untes du dutu du vigi:nciu 
do Decrctn-lei; 

b) houvessem requerido 1) autoridade :1dministr:1tivu competente, untes 
dessu rne.~ma dut:l, u urrovuçUo do rrojeto de construçào ou loteumcnto, no 

caso de não h:1ver, à é:poca da aquisição do terreno, projeto aprovado ou cm 
tmrnit:1ção; 

c) não tivessem promovido nenhuma incorporação nos vinte c quatro 
meses imediatamente anteriores ou nenhum loteamento nos trinta c seis me
ses imcdiawmcnte anteriores :iqucla data, conforme o caso: 

d) obtivessem o urquivamento da documentaçllo do empreendimento no 
Registro Imobiliário dentro do prazo de 12 meses consecutivos da mesmu da
t:l; e 

e) promovessem apenas um único empreendimento de cada umu dessas 
cutegorias. 

5. O Ministro da Fazenda, ao justificar esse dispositivo na Exposição de 
Motivos ao projeto do referido Decreto-lei, assim se expressou: "No § 59• 

abre-se cxccção para o caso de pessoa física que esteja com o emprccndimen· 
to pronto para promover, a fim de não prejudicar aqueles quejú tenham assu
mido compromissos na expectativa do direito de promové:-lo, com base na lc· 
gislaçüo anterior", 

6, Com isso, o § 5Y procurou corrigir possíveis situações criadas pela 
nova legislação, O prazo concedido em sua alínea "d" não teve outro objetivo 
que o de niio prejudicar o direito sob expectativa daqueles comprornissudos 
cm empreendimentos jú iniciados. Tal prazo mostrou-se suficiente pi.lra a 
mi.lioria dos interessados cm seu aproveitamento. 

Ali:rn disso, inúmeros pleitos, endereçados ao Ministério da Fazenda. 
ainda no decurso do referido prazo, foram indeferidos por não convirem uos 
objctivos moralizadores do Decreto-lei. 

7. Expirada que foi, em 24 de dezembro de 1975, sua prorrogação, a 
aceitação da medida proposta importaria cm retroagir os efeitos do Decreto
lei ao dia seguinte àquela data, impondo, como conseqUência, a dcsconsti· 
tuiçào de situações jurídicas definidas c aceitas pelos contribuintes, que delas 
são partes, 

M. Ressalte-se, em derradeiro, que a medida preconizada fere o disrosto 
no urtigo 57, inciso I, da Constituição Federal, que atribui compet~ncia ex
clusiva ao Presidente da República para a inicii.ltivu de leis que disponham 
sobre matériu financeira. Verifica-se, assim, que a proposição esbarra cm óbi· 
cc constitucional intransponível, ocasionando a inviabilidade de seu ucolhi
rnento. 

9. Ante o exposto, somos pela rejeição do projeto. 
Sala das Comissões, 24 de maio de 1979 -It1mar Franco, Presidente

Milton Cabral, Relator- Bernardino Viana -Alberto Silva - Pedro Simon 
- Marcos Freire - José Richa. 

PARECER N• 507, DE 1979 
Da Coml,.ão de Finanças 

Relator: Senodor Alberto Silva 
O presente Projeto de Lei, de autoria do ilustre Deputado Cantí.dio Sam· 

paio, pretende ampliar o prazo estabelecido na letra d do § 5"' do art. 69 do 
Decreto· lei n9 1.381, de 23 de dezembro de 1974, o qual "dispõe sobre o tratu· 
menta tributário aplicado à empresa individual nas atividades imobiliárias, e 
dá outras providências". . 

:!, De inicio, cabe ressaltar que a ementa do Projeto, constante da capu 
do processado c dos cabcçulhos dos pareceres das Comissões de Constituição 
e Justiça e de Economia, não observou a emenda reducional produzida na 
Comissão de Constituição c Justiça da Cilmura dos Deputados e objt:to do 
Oficio n9:!6:! do Segundo Secretário, no exercício da Primeira Secretaria, da· 
qucla Ci.lsU do Congresso, em que retifica os autógrafos do presente Projeto 
de lei. Dii.lnte disso, inscrevemos na epígrufc de nosso parecer a cmenti.l cor
relu. 

3. Corno se disse, a proposiçilo objetivu dilatar' o prazo previsto na i.llínea 
d do§ 5~' do art. 6Y do Decreto-lei n"' 1.381', de 1974. 

Este Decreto-lei disciplina a sistemúticu tributl1riu aplicável :i empresa 
individual nas atividades imobiliúrias. 

O "cuput" do urt. 6Y dispõe o seguinte: 
"A ri. 69 Nos termos do inciso III, do artigo )Y, serão cql:Ípara· 

dus 11 pcssoasjurfdicas, cm rcluçào às incorporações imobiliúrias ou 
loteumcntos com ou sem construção, cuja documentação seja ar· 
quivudu no Registro lrnobilií1rio u purtir du duta da vigência deste 
Dccrclo·lt:i: 

I - us pessous fisicus que .. , assumirem u iniciativu e :1 rcspon· 
sabilidudc de incorporuções ou loteamentos; 

11- os titulurcs de terrenos ou glcbus de terra que ... outorgu· 
rem munduto u construtor ou corretor de imóveis com poderes para 
ulienw;i1o lie fmçõcs idcuis ou lotes de terreno, quundo os m:mdun· 
tes se bcncficimem do produto dessas alienuções". 
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Quer dizer, esse dispositivo equipara a pessoas jurídicas, pura efeitos tri
hutúrios, cm rcluçào Us incorpornçõcs imobiliárias ou loteamentos, us pcssous 
11sicas c os titulares de terrenos, que mcncionu. 

O parágrafo 5Y deste artigo t•xc/ui da aplicação do disposto no "cuput", 
isto é, exclui da referida equiparuçào, a pessoa física que assumir a iniciativa c 
u responsubilidadc da incorporação imobiliária ou loteamento de terreno, 
desde que, C'llllllllatil•amt'lltt.', satisfaça as condições ali estabelecidas, nas suas 
alincas. 

Na realidade, essas condições, estabelecidas para a exclusão da equipa· 
ruçào, visavam aos casos cm que u pessoa física, ame.r do iniC'io da vigência dv 
Dt•creto·lt>i, tivesse adquirido o terreno, houvesse requerido à autoridade 
competente a aprovação de projeto de construção ou de loteamento etc ... 
Numa palavra, o§ 5Y protegeu os interessados contra uma eventual aplicação 
rctroativa das disposições cm que fixou as condições c os limites temporais, 
dentro dos quais a pessoa física regularizaria sua situação, a fim de não só se 
beneficiar da referida exclusão, como, a partir de então, sujcitar.se uo novo 
tratamento tributário de suas atividades imobiliárias. 

Um desses limites temporais é o previsto na alínea d do§ 511 do citado urt. 
611, pelo qual, observadas cumulativamente as demais exigências, o interessa· 
do (pcssoul1sica) teria o prazo de do:e me.ft'S consecwivos, contados da entra
da cm vigor do Decreto-lei, para obter o arquivamento da documentação do 
empreendimento no Registro Imobiliário, 

4. Ora, quando u proposição foi apresentada (1976),já decorrera aquele 
prazo, cuja dilatação se propunha. 

Ademais, a justificação do Projeto não revela uma perfeita adequação da 
medida proposta com seu verdadeiro objetivo. Com efeito, o Autor alega que 
o prazo cm questão é: bastante exíguo, diante das inúmeras dificuldades buro· 
cráticus enfrentadas no processo de arquivamento da documentação. As ra· 
zões alegadas demonstram um equívoco de interpretação do dispositivo em 
exame, pois supõem que aquele prazo seja um termo geral, válido para o pro
cessumento duquela providência, quando na verdade se trata de um prazo fa· 
tal, condicionante da exoneração legal de equiparação da pessoa 11sica à jurí· 
dica. 

Desse modo, descabe inteiramente a medida proposta. 
5. Ante o exposto, somos pela rejeicão do presente Projeto de Lei. 
Sala das Comissões, 30 de agosto de 1979. - Tancredo Ne•es, Presidente 

em exercício- Alberto Silva, Rciator- Saldailha Derzi- Arfonso Camargo 
- Raimundo Parente - José Rlcha - José Llns - Julahy Magalhies -
Amarai Peixoto. 

Congratulações: 

EXPEDIENTE RECEBIDO 
LISTA N' OS DE 1979 
EM 10 DE 09 DE 1979 

- du Assembléia Legislutivu do Estado de Goiás, congratulando-se 
com o Senado Federal e o povo amazonense, pela posse da Scm1dora Eunil.:e 
Michiles; 

- da Câmi1ra Municipal de Dourados- MS, apresentundo suas con· 
grutulações à Senadoru Eunice Michiles; 

- d:1 Câmam Municipal de Catanduvu- SP, felicitando o Senado Fc· 
dcral pela posse da Senadora Eunice Michilcs, 

BA: 

I' A. 

Comunicação de eleiçio e posse: 
da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Campo Formoso -

da Mesa Diretora du Cámaru Municipal de Agua Cima- MT: 
- da Mesa Diretora da Climara Municipal de Aimorí:s - MG; 
- da Mesa Diretora da Cümara Municipal de Magalhfies Barata-

Manlrcstaçiio sobre projetas: 
- do Conselho Federal de Técnicos de Administrnçfio - DI:, 

munifcstando-sc pclu rejeição do Projeto de Lei dtl Cúmma n~' 39f7H; 
- da Cümaru Municip:1l de Guarujú - SP, manifcstnndo-sc pela 

aprovaç:io do Projeto de Lei du Cümara nQ 149/79; 
- da Câmura Municiput de Macaca- sr, aprcscntundo o seu :I['!Oio 

au Projeto de Lei do Scnudo n~' IH/77: 
- do Sr. João Dius Neto- SP, solicitundo a uprov:u;i1o llo Projeto de 

Lei da Cúnwru nv 34f7M; 
-lia Associação llos Advogados deSfio Paulo, munifestunt.lo·sc ret:~ re

jci~ilu do Projclo de Lei Ua Cúnwra n~' 13/79; 
-do Conselho Rcgionut de Técnicos de Administraçiiu- H~' Regii10 SP, 

pela rcjeiçiio do Projeto de Lei da Cim1ura n~' 39/?H; 

- do Sindicuto dos Técnicos de Administmçilo no Estado de Sfw Pau· 
lo, manifestando-se contri~rio :1 uprovaçào do Projeto de Lei da Cúm:u:1 11 1' 

J<Jf7<J. 

Diversos: 
- da Cilmam Municipal de Jacobina- BA, solicitando imunidildc 

parl:1mentar p:ua os Vereadores; . . . 
- da Câmara Municipal de Mt1ragog1pt: - BA, soilc11:1ndo que os 

postos de gasolina sejam autorizados a vender o referido com~ustí\'cl cm pc· 
qucnos vasilhames ao agricultores de menor suport.c financl·~ro: . 

- du Assembli:ia Legislativa do Esmdo de Mmas Gcnus, m;m•fcstim· 
do u sua confiunça na screnidude, autenticidade c autonomia do Congresso 
Nucionul ao examinar a Mensagem do Executivo sobre u anistia por crimes 
políticos; 

- da Cümara Municipal de Campo Reul- RS, solicitundo que nr1o 
haja prorrogação dos mandatos dos Prefeitos c Vereadores, assim como, 
coincidênciu de eleições municipais, estaduais c federais: 

- da União dbs Legislativos da Fronteiru Oeste- ULFRO- ltuqui 
- RS, solicitando que seja estendido aos Vereadores, o beneficio da imunid:1· 
de parlamentar; 

- da Câmara Municipal de Jaguari- RS, manifestando ii sua opinião 
contrúria u prorrogação dos mandatos dos Prefeitos e Vereadores c, também, 
sobre a coincidência nas eleições municipais, estuduais e fedcruis; 

- da Cümara Municipal de São Borja- RS, expondo o seu puni o de 
vistu contrário à prorrogaçUo de mandutos dos Prefeitos e Vereadores, assim 
como, coincidência das eleições; 

- da Câmara Municipal de Araraquara - SP, solicitando a extensão 
das imunidudes parlamentares aos Vereadores; 

-da Câmara Municipal de Mauá- SP, solicitando .1 elaboração de 
dispositivo legal que permita maior controle nos critérios de rciljuste de tribu· 
tos cm l;!erat; 

- da Cümara Municipal de Mirandópolis- SP, protestundo contra:~ 
prorrogação de mandato dos Vereadores c Prefeitos municipais. 

O Sr. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O Expediente lido vai à publi· 
cação. Sobre a mesa, projc:to de lei que será lido pelo Sr. 111-Secret:Jrio. 

E lido o st•guintt• 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 164, DE 1979 

Dispõe sobre a relntegraçio dos dirigentes e representantes sindi· 
cais beneficiados pela anistia. 

O Congresso Nilcionat decret:1: 
Art. 111 Aos dirigentes e representantes sindicais, anistiados pelo art. 91' 

da Ld n~ 6.6HJ, de :!:H de agosto de 1979 e que, à época da punição, cr:m1 le
galmente cstúveis é assegurada a reintegr:1çfio nos respectivos cargos, sem di
rcito, uo recebimento de atrasados. 

Art. 2Y Esta lei entrará em vigor na d:lta de suu publicuçi1o, revogadas 
as di'iposic;õcs cm contrúrio. 

J ustlflcaçào 

O presente projeto utendc ii representação que recebemos de comissões 
de :~cronautas c outras lidcrunças sindicais. 

lmimcros líderes sindicuis, quando as entidades por elcs dirigidas sofre
ram intervcnçilo dccrctada pelo Ministério do Trabalho, IOJ:O após u eclosão 
do Movimento Revolucionário de 1964. além da destituição de seus Cilrgos, 
vimm-se sumariamente despedidos de seus empregos, quando se :1prcscnt:1· 
ram aos empregadores. 

Tr:ltu-sc de trabalhadorcs com mais de dez anos de serviço, ou scj:1, rcco
nhecidu c legalmente estáveis, dispensados sem justu CiiUsu cm llugmntc vio
lação de preceitos expressos da CL T. 

Podcri:1m ter recorrido ii justiça trabalhista, c possivelmente colheriam ê· 
:dto. Mus isto se foru outru a situaçfio. Acontece que utmvessiJV:Jmos, cntfio, 
pcriodo de triste c lumcntadu memória. cm que a ordem juridicu foi grave
mente pcrturb:1da. 

Rclcv;.1 uccntuur, que os demitidos não purticiparum de quulqucr crime 
político uu conexo, nem sofrcrum puniçiw dc curi1tcr rcvotucionúrin, mus 
~implesmcntc for;.un vitimus de rncllidas urbitrúrius, cstimuladus pela insegu
rança c agitac;ilu do rnormnto politico reinante:. 

O prc:o.cnte projeto tem cm mim reintegrar cs~es injustiçudos nu!. respec
tivo .. cmpregns, ,cm, no cntunto, assegurar-lhes direi tu uu rc~.:cbirncntn de 
ljlJai'~luer illril~adus. 

Sali1 das Scs~tie~. 5 de setembro de I'J79. - Frunco Montoro. 
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LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 6.6H3, DE 28 DE AGOSTO DE 1979. 

Concede anistia c dá outras providências. 

ArL 99 Tcrilo os benelicios da anistia os dirigentes e n:presen
tantes sindicais punidos pelos Atas a que se refere o art. I'~, ou que 
tenham ~ofrido punições disciplinares ou incorrido cm faltas 110 ser· 
viço naquclc período, desde que não excedentes de 30 (trinta) dias, 
bem ~:amo os cstud:mtcs. 

( ,ls Comi.uiJeJ de Constituição e Justiça, de Legülaçiio Social t' 

dt• Finança.\·,) 

O SR. r,!4 ·. "'"'r."'ITE ( Luiz Vilma) -O projeto que vem dc ser lido 
•cn puhlicudo "' :...:metido ils comissõe~ competentes. 

O SI!. PHESIIJENTE (lulz Viana) - Passa-so à 

ORDEM DO DIA 

Di~cussi10. em LUrno ún1cO, do Parecer du Comissão de Rc
IJçôc~ f:.xtcrion:~ sohrc a McnsiJg~m nv 131/79 (Nv 251 j79, niJ o ri· 
gc:m), de J4 d~ agosto de 1979, pela qual o s~nhor Pr~sidcntc d<.~ Re· 
J'lÚb[Jc;~ submete à dclibera~,:il.o do Senado a escolha do Sr. Renato 
Bayrna Ocm~. Ministro Ue Primeira Classe, da Carreira de Dirlo
mata, rara exercer a funçii.o de Embaixador do Brasil junto à Re
pública do Senl!g<tl. 

A matéri<.~ constante da rauta da Ordem do Dia da presente sessão, nus 
termo~ da alínea "h'' do art *02 do Rcgimcnto Interno. deverá ser arreciada 
cm scssão !'lecret:t. 

Solicito aos Sr.~. funcionários as rrovidências nc:ct:ssárias a fim de que 
seja rcsrcit;tdo o dispo~itivo regimcntal. 

r A .H'JJàn wrna·.H' JL'trt•ta às 18 hora.\· c· .JO minuto.\· t' 1'0/W a 
wr ptihlira à.1 18 horas t' 50 minuto.\',) 

O SR. PRESIDI::NTE (Luiz Viana} -Nada mais h;tvendo que trutar, 
vou cnccrr:tr a rn:sente sessão, designando para a ordmilria de amanhã a se
guinte: 

ORDEM DO DIA 

-I-

Votação, cm turno único, do Requerimento n9 303, de 1979, do Senador 
Orcstcs Quércia, solicitando o desarquivamcnto do Projeto de Lei do Senado 
nv 355, de 1978, de sua autoria, que acrescenti.l dispositivo à Consolidaçtlo das 
Leis do Trabalho. 

-z-
Votw;no, cm turno único, do Requerimento n"' 3~. dc 1979, do Sc:n;~dor 

l.ouriv<il Haptista, ~olicitando a transcriçi10, nos anais do Senado Fc:dcral, da 
ralcstru proferida pelo Ministro da Educaclio e Cultura, professor Edunrdo 
Portcla, cm 16 de julho de 1979, nu Escolu Superior d~ Guerra. 

-3-
Vot:IÇJ(l, cm turno único, do Requerimento n.., 305, de 1979, do Senador 

Louriv~!l Haptist:~, solicitando a tr<mscricilo, nos anuis do Scm1do Fcdeml, da 
Ordem Uo Di:1 baixada pelo Ministro do Exército, General-de-Exército \Vai· 
ter Pires de Carvalho Albuquerque, por ocasião da solenidade realizuda cm 
.:omcmor:tçào ao "Dia do Soldado". 

-4-

Dbcussrlll, cm turno único, du redução final (oferecida pcla Comissão de 
Redaçno cm seu l'ureccr n9 4H5, de 1979), do Projeto de Lei do Scnudo nv 136, 
de 1976, Uo Senhor Senador Louriv:ll Buptistil, que ultcra u Lei n1' 4.HH6, de 9 
de Uc1emhro de 1965, que regula as ativid<Jdcs dos rcprt:scntantcs comerciais 
atJtlinomos c d;'1 outrali providências. 

-5-

Dilicussào, em turno único, da redução final (oferecida pela Comissão de 
Red<Jção cm seu Parecer n? 499, de 1979), do Projeto de Resolução fl9 03, de 
1979, de autoria do Senador Murilo Badaró, que altera a redução do artigo 
164, parúgrafos J9 e 29, inciso 11, do Regimento Interno do Senado Federal. 

-6-

Dilicussào, em sc:gundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 17, de 
1977, do Senador Franco Montara, que dá nova redução ao art. 9Q, § Jv, inci· 
so III, do Código Civil, tendo 

PARECER, sob "' 423. de 1979, da Comissuo 
- De Redação, oferecendo a redução do vencido. 

-7-

Oiscu~!'IJO, em segundo turno, do Projeto de Ld do Senado nY sg, de 
1979, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que introduz alteração no 
Decreto-lc:i nY 221, de 2M de fcvereiro de: 1967, que dispõe sobre: u proteçJo c 
estímulos à pcsca., tendo 

PARECER, sob n' 500, de 1979, da Comissuc 
- de Redaçào, oferecendo a redução do vencido. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Está encerrada a sess~o. 

rLewmta·.H' a .l'e.uào ci.1· Iii hora.\' t' 57 minutos./ 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. DIRCEL' CARDO· 
SO .I'A SESSÃO DE .Jf.,V-?9 E QUE, E,\'TREGUE .:1 REVISÃO 
DO ORADOR. SERI.1 PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Para uma comunicaçuo.)
Sr. Prcsidc:ntc e Srs. Senadores: 

Minha comunicação será rápida, e é a rcafirmaçào do que havia dito nes· 
ta .~em;ma. 

Recebo agora, do meu Estado, a informaçüo de que uma empresa cxpor· 
tador:~ do Espírito Santo, pela primeira vez na história da cafeicultura brasi· 
!eira. logrou alcançar o primeiro lugar como firma exportadora de café no 
Urasil, ramo em que S~o Paulo, Paraná, Minas Gerais, Estados maiores pro· 
dutores do que o meu, logram sempre as primeiras classificações. Pnrtanto, i: 
motivo de satisfação, de orgulho para os capixabas que, pela primeira vez, no 
ano agrícola de junho dc 78 a junho de 79, uma lirma nossa tenha se: imposto 
como primc:ira exportadora de cafê no País. 

Neste ano agrícola 78f79 o Brasil chegou a exportar lO milhões de sacas 
de café. Pois bem, desse total de cpJê o Espírito Santo conseguiu exportar 25% 
de cafi: tipo 7 /H c 8, de cafê chamado bebida Rio- como sc chama- conse
guindo o total de 2.738.123 sacas. 

O Sr. José Llns (ARENA - CE) - V. Ex• me permite? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (M DB - ES) - Pois nuo, 

O Sr. José Llns (ARENA - CE) - Nobre Senador Dirceu Cardoso 
V. Ex•, hoje, me convence de que este Pais está mudando: mas o que me 
agrudn é que está mudando com a ajuda do grande povo do Espírito Santo, 
cujo representante: faz para o Brasil a mesma coisa que o seu Estado está fa· 
zendo. Está dando um exemplo de grandeza. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Agradeço o aparoe de 
V, Ex' e devo dizer que essas expressões gener.Jsas, partindo de V. Ex', já 
paru mim não são mais estimulas porque a sua generosidade ê tão grande que 
cu ;~s recebo como uma expressão de amizade c niio de justiça. 

Sr. Presidcntc, 10 milhões de sacas o Bra·sil exportou, exatamentc, 
I 0.083.1 09. Desse total, 25% foram cxportudos por firmus capixabas, o que 
mostra que o cafê produzido em condições adversas no Espírito Santo, em 
encostas íngremes, com uma produtividade baixa, cm um clima irrc:gulur e 
quente, cm condições de topografia difícil, num esforço gigantesco de nossos 
produtores, assim mesmo, o Espírito Santo, como quarto produtor de cafê 
no Bruliil, conlicguiu ter umu firmu capixaba, classificada cm primeiro lugur 
entre as firmas exportadoras do Pais, pela primeira vez na história da eco no· 
mia cafeeira do Br:1sil. Esta firma é a Tristão Compunhia de Comí:rcio Extc· 
rior, umu nrmn dirigida por um jovem capixuba, nascido no interior, no mu· 
nicipio progressista c grande: produtor de cure de meu Estudo, com um parque 
cafeeiro de 2 milhões de pé:s de café, que enchem us encostas de seu terreno 
íngreme c difícil, mus onde 11 pertinácia e 11 força de vontade de seus cafeicul
tores, munipulam um dos melhores tipos de café: produzidos no Elitudo, e cuja 
vis~o c dinumismo filerum-no chefiar umu lirm<~ que se cspruiu pelo Estudo e 
pelo Brasil c jú chcgu atê Londres, onde muntêm escritório aberto p:tra uten-
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dc:r as exigências de firma cxportadoru para a Europu c o mundo inteiro. 
Refiro-me: a Jonicc TristJo, um capixaba moço c c:mprccndcdor, capit~to 

de indústria e comerciuntc inh:rnacional qUI:, pdo seu vulor pessoal c pelo 
seu dinamismo, pc:lu sua visão c seu descortino, logrou c:ssa posir;iio que niio 
somtmtc honru sua vida, mas nos concede a honra de ter, no nosso com~rcio 
exterior, a principal firma cxportudora de caf~ num ano agrícola, pt:la primei· 
r a vez na história de nosso Comércio Exterior. 

E se a posição du firma de Jonice Tristão não nos desse tais motivos de 
satisfacào, ainda coube a uma firma capixabí\- U niào Exportadora de Ül f& 
- a segunda colocar;ào, dentre as firmas brasileiras exportadoras de café, 
com o que se firma o dinamismo dos capixabas na comercialização do nosso 
principal produto, impondo-se face às lirmas de Sào Paulo, Param\ c Minas 
Gerais, que são nossos primeiros produtores. 

Assim, Sr. Presidente, registro que o café, sobre o qual pesa o conlisco 
C<~mbial de 137 dólares por saca- e o Senado Federal precisa saber-. maior 
do que o preço pelo que o produtor vende a saca, no meu Estado, no 
maior esbulho que sofre nosso incansável c pertinaz cafeicultor que paga, 
através do confisco com que o Governo impõe seu controle sobre a pro· 
duçüo, uma soma maior do que o valor pelo qual vende a saca de seu café qut: 
lhe custou tanta luta e tanto sacrificio e que rende para o Governo Federal 
mais do que o produto pt:lo qual vende o P.roduto de seu suor c de seu traba· 
lho c sacrificio. O Governo Federal vende a saca de café, nas platnformas de 
nossos portos de exportação, por 6.000,00 u saca c o comprador paga, ao pro· 
dutor no interior do nosso Estado, 2.300 por saca de café tipo 7 c 7 JS. O pro· 
dutor vende seu café por um terço c o Governo obtém dois terços sobre o va
lor da saca do café. Mesmo assim não desanima o nosso produtor. 

Est:lmos lanç<~ndo no chão milhões de mudas de café, c o Espirita Santo 
vai conseguir ser, nos próximos anos, talvez o terceiro produtor de café do 
Pais, mas sofrendo esse confisco cambial que é criminoso pum a economia cu· 
pixaba. Enquanto o trabalhador de enxada, ao sol, ao frio, ü chuva, enfren· 
tando us condições adversas da topogralia e climatologia do meu Estado 
produz a suca de café com rendimento buixfssimo c, nu hora de vender, ele 
vende esse c<1f~ por um terço do que o Governo obt~m no valor da saca, mcs· 
mo assim, ele joga na terra as sementes de suas esperançus no cafê. Mas, mes· 
mo assim, não estamos desanimados: com os olhos fixos no futuro do Puís, es
tamos plantando cafê, estamos colocando sementes de cu fé no chão, para que 
o nosso parque cafeeiro seja mais expressivo ainda, para que possamos con· 
correr mais e mais para o progresso e desenvolvimento desta P:'l.tria. 

o Sr. José Uns (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Pois não. 

O Sr. José Uns (ARENA -CE)- Nobre Senador Dirceu Cardoso, 
aqui tem sido ventilado, constantemente, o problema do café, sobretudo pelo 
Senador José Richa, c V. Ex•, nesses últimos dias, nos trouxe essas impressio· 
nantcs declarações de que o seu Estado detém as duas empresas que mais ex· 
portaram café. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (M DB- ES)- No ano agrícola até junho 
de 1979. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- O que faz conc\uirqueeste Paísestá 
mudando. Os mais pobres estão ficando um pouquinho mais ricos c o Estado 
de V, Ex• cstá dundo um grande exemplo, que vai nos servir, tumbém, lá pma 
o Nordeste. Mas, queria trazer uma informação a V, Ex• a respcilo do proble· 
ma do preço do cafê c da parcela do preço e~ terno que o Governo rct~m. V. 
E~• subt: que essa conta-caf~ tem, também, uma grande innuência nu coope· 
rucão com os cufeicultores para que eles possam desenvolver ~~s suus plnn· 
tucõcs, portanto, a produção nucionul de café. Este uno, u conw-café, pura 
poder satisfazer :h neccssidudcs do st:tor, ainda tomou de empréstimo -
u.lém desses recursos qut: são apropriados pelo Governo quanto Us vendus ex· 
ternas - se não me engano, cerca de oito ou doze bilhões de cruzeiros para 
poder atender às necessidades du cafciculturu. Esses recursos si\ o destinados u 
VÍiriOS nns, inclusiVe U garantir 0 preço mÍnimo dO Café que, hoje, est;Í SUpC· 
rio r a três mil cruzeiros por saca, O Governo compra todo excedente que não 
pode ser exr10rtado, t:stoca, paga ta vista, naturalmente evitando que esses 
produtores tenham prejufzos ou fiqut:m com seus estoques st:m poder receber 
de volta. Depois trarei a V. Ex• c ao Congresso ... 

I. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (M DB - ES) - Eu agrudeccriu. 

O Sr. José Un• (ARENA -CE)- ... informações muis completas 
sobre u questão do cufê:, pmu que possumos tomar consciência do problema 
sem, nuturalmentc, imuginur que vamos poder explicur todus us dcliciêncius 
c~istentes nu nossa udministraçào. Muito obrigado. 

-------------------------
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Agradeceria a V. Ex• <'

ses dados, com os quais V. Ex• tt:m sempre ilustrado o Senado, pob a eles ni'Lo 
temos ;u.:cs.~o. mils que V. Ex• os tem divulgado. 

Sr. Presidente, chegamos à seguinte conclusão: o nobrt: Senador José Ri
chtt disse que pesa sobre o café 75% de impostos, m:.ts no cu fi: capix:tba, no 
nosso é rnuior o ânus do imposto: porque os p:~uli~tas, paranm:nses c mint:i
ros podt:m vender o café mais caro, c o confisco é o mesmo: 137 dôlurcs. 
Vendemos o cuf~ mais barato c suportamos o mesmo valor do conltsco e no 
nosso, Sr. Presidente, só de imposto.~ c confisco, rcprc.~enta 80% llo valor da 
sacudo c:tfé. O que produz, o que sofre, o que trabalhu, fica com 20% do vu· 
lar do que produziu! 

Mus, mesmo assim, Sr. Presidente, estamos jogando café no chila, espc· 
mndo concorrer mais c mais pura o progresso c desenvolvimento do Puis. 

O Sr. Jarba• p..,.rlnho (ARENA- PA)- Qual ó a destinação que 
dão ao montante urrecudado pelo confisco? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- O nobre Senador Josó 
Lins nos explicou, aqui. A idéiu do confisco cru que, com esse excedente que 
o Governo fica, ele podia equilibrar a balança de café para evitar que as 
preços caiam: o balunceumento do preço do café é feito com esses recursos do 
confisco cambi.11. 

O Sr. Jarbas P..,.rlnho (ARENA- PA)- Mas o Senador Josó Lins 
mostrou que era aplicado na própria área do café. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Não é exatamente isso. 
Por exemplo, esse uno agrícola deu 10 milhões de sacas, c a 137 dólares cada 
saca, V. Ex• vê o montante de dólares. São bilhões de dólares, a arrt.'Cadnçilo i: 
muito mais do que isso, mais de 13 bilhões de dólares. Este ano agrícola foi de 
10 milhões de 83 mil sacas, com o confisco a 137 dólares a saca, V. Ex• faz a 
contu ... 

O Sr. José Uns (ARENA - CE) - V. Ex• permite um aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pois niio. 

O Sr. José Lln• (ARENA- CE)- V. Ex• sabe que a exportação de café 
brasileiro não chega a 13 bilhões de dólares. Se chegasse, seria o preço total c 
não só do fisco, não chega a 13 bilhões. Logo o cálculo de V, Ex• tem um en· 
gano certo. São 2 bilhões o total. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (M DB- ES)- Süo 137 dólares por saca. 
Nós cxportumos lO milhões e 83 mil neste uno agrícola, de 78/79. A arrt:cu· 
dação do Governo é bem maior do que V. Ex• declara ... 

O Sr. José Llns (ARENA -CE)- V. Ex• verá que nüo dá \3 bilhões de 
dólares, 

O SR. DIRCEU CARDOSO (M DB - ES) - Exato. 
Isso foi o ano ugrícob que terminou em junho; agora é que está a 137 

dólares, 

O Sr. José Uns (ARENA- CE)- E de qualquer modo a \37 não seria 
o volume total. Por exemplo, sei que este ano, o orçumcnto du conta-café, 
cujos recursos principuis são provenientes da upropriação dessa parcela da expor· 
t:IClto, o orçumcnto tem que ser refarç;Jdo com recursos oriundos do 
BN DE, se não me engano, para poder naturulmente arcar com toda a dcspcsu 
do orç:1mcnto dessa conta. Isto significu que ll conta, apesar desses rccur~os 
apropriudos, cstú em dêncit porque cst:'l. tnmbém cooperando com o setor cu· 
feeiro puru desenvolver :1 cultura e ajudar ao mercado. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (M DB- ES)- Quero uim a V. Ex•, Sr. 
Presidente que, de quahJucr maneira, é injustíssima 11 nossa situação porque 
produzimos um cafi: menos valorizado, dt: menor valor, c o confisco cambial 
é o mesmo pum o cair; produzido no Paruná, São Paulo c Minas, que produ
lem um c:1fc de maior valor, onde o [')rodutor vende a 3, 4 mil cruzeiros a saca 
c nós vcndc:mos <I ~.300 cruzeiros c pag:tmos o mc.:smo conlisco cumbial. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Nuo,ubso\utumente! A upropriaçuo 
~humadu confisco é proporcionul ao preço, não é igual pura todo tipo de c:tfé. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (M DB- ES)- Sr. Presidente, erum esta> 
as minhus considcruções c a minha exultação, porque uma lirmi1 cupixuba, 
pc:l<t primciw vcl, num nno agrfcolu, conseguiu gunhar os dois primeiro,., lu· 
gart:s como firmus cxportndores de cufé. Nosso cxultnçào e nosso upluuso á 
lirmu TristUo-Cia, Exponadoru de Café, pelo suct:sso alcunçudo nu comercia· 
liz:tç:tn do cu fé c pela suu afirmuçilo nucionul dt: que os Estudos pequenos 
como u nosso têm gente de vulor c competênciu, pura se mostrar como os pri· 



Setembro dl• 1979 UIÁRIO DO CONGRESSO NACI0~,\1. (Scçlin li) C}ulnlu·ficru 6 417!'i 
-----------------··-··-

me iras entre os til h os dos gmndcs Estudos, impondo-lhes seu dinamismo, ~u:1 
firmeza, sua visão, sua técnica e seu valor, 

Em o que tinhu a dizer, (Muito bem!) 

DISCURSO PRONUNCIADO I'E/.0 SR. MARCOS fR/:'1-
RE NA SESSÁO DE4-9-79 EQUE, ENTREGUE';! REVISA O DO 
ORADOR, Sf.'RIA PUBLICADO POSTf.'RIORMENTf.': 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE. Pronuncia o seguinte discar· 
so.) - Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

Se, desta vez, não nos fultar competência c seriedade na conduçiio dos 
destinos nacionais, o Brasil tem como responder, com êxito, U gravt: crist: 
energética que abala o mundo, mais que isso: pode tirar proveito, de tal mon
ta, da difícil conjuntar<~ em que nos encontr<Jmos, ugruvad<J pela politica de 
preços da OPEP, a ponto de inaugurar uma nova etapa na su:t história cconõ· 
mica, com o qut: poderíamos chamar de ciclo do álcool. 

Aliás, talvez pudéssemos dedicar esta semnna ao trato desta matéri:1: :1 
grande crise energética que <Jngustia o mundo, Aind<J ontem ouvimos <~qui 
vúrios omdores abord<~ndo o assunto, entre os quais o Senador Henrique 
S<Jntillo, o qual tr<Jçou um<J verd<~deiru r<Jdiogralia do panorama energético 
com que hoje nos defront<Jmos. 

Só a imprevidênci<J governamental explica que já não estejamos, a css:J 
altuw, libertos d<J síndrome do petróleo, que tende a se tornar cada vez mais 
raro e caro, face, inclusive, U perspectiva do esgotamento de su<Js reservus, cm 
período de tempo relativamente curto. Com efeito, u evolução do seu consu· 
mo tende a decrescer, pois, como moMra muito bem o estudioso Vinicius de 
Lucena, de Pernumbuco, "ê indubitavelmente dramática a pt:rspectiva de 
accntu<Jdo e irreversível declínio nos níveis de suprimentos de petróleo, u par
tir da primeira metade da década dos anos 80", sendo de <Jssinalar que a de· 
m:.mdu mundial somente ncstu findante décuda de 70, equivalerá ao consumo 
acumuludo ao longo dos 110 anos de existi:nci<J do ouro negro, ou seja 
desUc suu dcscobcrtu ( 1859) até o início de 1970", 

Nestes dez unos, consumimos mais do que em mais de um século da dcs· 
cobcrt:t do petróleo. 

ÜrtJ, um p<~is como o Brasil, sem <Juto-suliciéncia de petróleo, não podi;.1 
ter feito repousar, sobretudo nele, a geração de sua riqueza, o qual p;.1ssou 1.1 
representar quase 50% do quudro energético nacionul. Isso tornou nossa cco
nomiu, nesse campo, altamente dependente do exterior, além de compromc· 
ter mctuUt: dus divisas gerudus por noss<Js exportações, o restante corrcspon· 
dcndo apcn:1s uos serviços da dívida extcrnu, que, por sinal, se aproxima dos 
50 bilhões de dólares, Como não é possível deixar de importar t:mtas coisas 
que nos são essenci<Jis, continuamos o circulo vicioso de cada vez mais nos en· 
dividarmos, par<J ir pagando dívidas vencidas e vincendus. Verdadeira insuni· 
dade, que a inconsciência ou a ml1-fé de responsáveis (ou irresponsáveis'!) pd<~ 
conUução du coisu pública, no Br<Jsil insistem em negacear. 

Dir-se-á, talvez, que a "guerra" do petróleo é de ontem, a purtir do em· 
burgo dos suprimentos de óleo bruto, imposto pelos árabes cm sua luta con· 
Ira Israel, c o seu crescente aumento de preços. Pode-se afirmur, contudo, 
que, j{t nos primeiros anos dessa década, a crise era perfeitamente detectável, 
c dcl<J cstav:tm cientes os meios técnicos de todo o mundo. 

Nós, entretanto, nos proclamamos "ilha de tr<~nqUilid:Jdc", acinw do 
hcm c do mui, cm insensato ufanismo, que fez com o que o O E.Hado dt• S. 
Paulo, de 4 de julho último, lembrasse que "desde 1973 vivemos de ilusões c 
ú espem de um milagre, não nos preocupando seriamente com a nccessid:Jde 
de conceder prioridade ao problema energético e de cquaciomi·lo com :Jititu
dc de espírito", :Jdvcrtindo, ao final, que, untes .. de jogar-se sobre o povo o 
peso d:J fulta de seriedade com que se conduziu o processo económico de 197J 
para cú, é preciso que o governo mude de mcntulidadc", 

Como dit. D. B. do Rio de Junciro, na Fo/htl dt• S. Paulo de 7 d:Jquclc 
mesmo mCs. 

"Os brasileiros são convocudos, assim, para un1:1 guerra cm 
ljUC serão ncccss:'trios pesados sucrificios soci:1is, p:1ra gur:Jntir, nu 
linal d:Js conti.JS c cm parte maior, não :1pcnas :1 infra-cstrutur;.Juuto· 
rnnbilistica construid:1 nesses anos de uf:.mismo, de triunfulismo ir· 
rcspons:'ivd c Ue milagres Ue terreiro, como todu a engrenagem in· 
dustri:llljUc sohrc c lu se pôc. Esse complexo industri:il, cuj;.1 implan· 
t:u;ào é :mtcrior a 64, mas que foi expandido depois como enfeite c 
testemunho irretorquivcl do desenvolvimento por conselho de tan
tos tCcnicos c génios, tornou-se posslvcl pela abund:\m:iu lln pc· 
trólco c pelos prccns :Jviltados llcssa preciosa mutéria. f\.·las licou ir· 
remediavelmente comprometido depois que a re:ilidallc Um. custos 
se impl1s ao mercado intcrnw.:ion:il. 

O Brasil deixou, desde então, de se preocupar com o seu cresci· 
menta real, st:ndo levado :1 conviver com valores económicos sem 
parentesco com suas conveniêncius e cxigéncias sociais. Purtiu paru 
o automóvel, que apenus consome, dcscuidando·SC do trator, que 
produz c multiplicu." 

Nesse mesmo jornal, no último dia 12, escreve JG, de:: Porto Alegre: 

A Folha puhlirou dominfo uma opor11mú.rima rt•porraJ:t'm 
sobre o estudo em que se encontr<~m as ferrovi<Js brasileiras, com 
destaque para os trechos que deveriam compor a ligaçfio Sfio 
Paulo-Porto Alegre. Vicente Dianezi Filho e Ademir Barbosa rea· 
lizaram a maratona que durou oito dias, da qual resultou a revc
laçilo de um auténtico escândalo no setor de transportes do País. 
Com a implantação da indústria automobilística e com <1 construção 
de milhares c milhares de quilómetros de rodovia, eis que o Gover· 
no não pensou sequer numa eventual hipótese da crise do petróleo 
atingir a megalomania que de repente assaltou os nossos governan· 
tcs. 

Construindo cstr<Jdas usfaltudus (de petróleo), caminhões aos 
milhares (dependentes do petróleo) redundo sobre pneus (subprodu· 
to do petróleo), eis que o P<Jis parece <Jpanh<Jdo de surpresa com 
uma crise que se anunciou no inicio da década e que, naturalmente. 
se agravou com o passar dos anos. Até o fim do ano pussado nin· 
guém parecia disposto a encarar com seriedade a crise, tanto assim 
que todas as medidus passiveis de serem tomadas só o foram a partir 
do corrente uno. 

Como as soluções são todas a mêdio e longo prazos, eis que es
tamos numa roda viva que já começou a derrubar ministro enquan
to outros rodeium como aranhas tontas, enteadas nas suas próprias 
tci<Js .. , O programa PROt\LCOOL, todos sabemos, exige muito di
nheiro e acima de tudo muito tempo. Recuperar ferrovias, idc:m, 
rcativ<~r as hidrovias, idem. Entilo os remédios sUo c:stes que o Go· 
vcrno está fazendo com que o público consumidor engula à força: 
poupança de petróleo através da politica de preços cada vez mais 
elevados. 

Pessoas de mais idade que leram o magnifico trabalho dos pro
lissionais da Folha foram unânimes cm afirmar que há 30 0u 35 anos 
atrás uma viagem de trem entre Porto Alegre e Silo Paulo era exce
lente, barata, cômoda, divertida c relativamente breve, pois não che
gava a durar mais do que 48 horas. Pois a posição das ferrovias foi 
se deteriorando de: tal maneira, que hoje a rede brasileira nào chega 
a ser um arremedo do que foi num tempo em que a tecnologia era 
primária e não havia os recursos de que hoje:: dispomos no setor. 

Alguém cometeu um grande crime contra este Pais, contra a 
sua gente. f: bem passivei, se não for certo, que outros interesses ter
minaram por asfixiar os meios de transportes nacionais. Ferrovias c 
hidrovias abandonadas, desativadas, enquanto começa a morrer, dé 
morte natural, o transporte dependente do petróleo, 

Como vimos, parece que houve uma msan1dade na orientacao governa· 
mental desses últimos tempos; c não queremos aqui nos rcfc:rir apenas aos úl
timos governos. 

Nr1o. Como ressaltamos, um pais sem auto-suficiência de petróleo não 
poderia hascar o seu progresso no rodovi<Jrismo, nem poderia fazer d:.t indús· 
tri:1 automohilistic:t a gmndc alavunc<J do seu desenvolvimento. 

Com o ab:1ndono das ferrovias, das hidrovi:1s, um pais como o nosso, 
que tem o litoral que nós temos, com a extensão de costas que nós possuímos, 
n;w pudi:J janwis :1hnndonur a n<Jvcg:Jção de cab(,lt:Jgcm, de tul forma quc 
IHlje j:'1 não se pode c:mt:lr que "vim num it:l do Norte" para ~:onheccr o Bra· 
sil rko do Centro-Sul. 

O Sr. Llizaro Barboza (MOS- GO)- Permite V. Ex• um ap:1rtc'! 

O SR •• \I ARCOS FREIRE (M DB- PEI- Ouvimos o Scn:~dor liinro 
Barhn1:1. 

O Sr. Lúzaro Barbozu. (M 08- GO)- Eminente Sen:ldllT Ma rem Frei· 
re, V. Ex•, cnm o brilho que lhe é naturul, ocupu a tribuna do Senado p:JT:t 
Uiscutir, como jú o flzemm outros eminentes companheiros nossos de Banc:t· 
c.la, o problema energético que ameaçu não :1pcnus o Brasil, mas qu:Jsc todos 
11s países c.h1munllll que estão n:t dcpcndéncia do chamadn "ouro negro''. En· 
tretantn, V. Ex• cnrncça o seu discurso analisando bem: se tivesse lwviUo pnr 
parle dus sucessivm governos nos l1ltimos IS anos, <HJUcla prcocup;u;;w hú~i
ca lJUC qualquer governo deve ter l.'lll11 os prohlt:mas que são de mais gra\'c 
importiinci;J, n Brasil teria condições Uc sair da cri~e mundial de pctrlllcu cnrn 
!!TiliHic~ vantagens. Entretanto, V. E.,. di1 hcm, não apcn11s ~c cometeu um 
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erro de m01nter a megalomania do transporte sobre rodas, mus fez-se muis do 
que isto. Em 1973, quando já se pronunciava claramente ter os países exror
ttldorcs de petróleo transformado o óleo cm arma de guerra, enquanto o Jn· 
pào, como um desesperado, naquela época, já cavava a sua plataforma sub
marina c já encontrava meios para diminuir o consumo interno de petróleo, 
nós aqui nos entregávamos à constru~lo de autódromos'pura corridas de uu
tomóvcis. Foram construfdos tantos, eminente Senador Marcos Freire. Inclu
sive no meu pobre c falido Estudo de Goiás, se construiu em 1972/73 e 
concluiu-se em 1974, o que chamam de um dos mais modernos autódromos de 
corrida de automóveis do mundo, para um país que não tem petróleo. V. Ex' 
analisa muito bem o descaso das ferrovias. E quando V. Ex• narra a cxpc:ri(n· 
ciu feita por um ilustre jornalista que verificou que no ano passado se fazia 
uma viagem de trem de forma confortável c barata, de forma muito mais c fi· 
ciente do que se faz hoje, é conveniente lembrar que, ao fim do Segundo lm· 
pci"io, Pedro 11 deixava o Brasil com 12 mil quilômetros de trilhos estendidos 
c operáveis c que, hoje, quase um século depois, nós não conseguimos sequer 
duplicar as estradas férreas que nos legou o Segundo Império. 

O SR. MARCOS FREIRE (M DB - PE) - E até arrancamos trilhos, 
por este Brasil afora. 

o Sr. Lízoro Barboza (M DB- GO)- E o Governo se entrega à politi
ca de desativar inúmeros trechos ferroviários, inclusive no Nordeste, o que 
tem recebido de parte do nobre Senador Mauro Bcnevidcs críticas continuas. 
Eminente Senador, quero parabenizar V. Ex• por mais um lúcido pronuncia· 
menta u respeito da dura realidade brasileira. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Agradecemos a inlerferên
cia de V. Ex• E é bom que V, Ex• acentue a preterição das nossas ferrovias. 
Basta dizer que o transporte de passageiros por esse meio, hoje, representa 
apenas 1 ,6%, enquanto cm termos de rodovia, de caminhões, ônibus, auto· 
móveis c outros veículos, representa 96%. Já no setor da carga, enquanto te· 
mos através desses meios sob roda pneumática 70% do transporte de carga, 
em termos de ferrovia temos apenas 17%. Por aí V. Ex• vê a insanidade que 
domina este Pais há tanto tempo. 

O Sr. Uzaro Barbozo (MDB- GO)- V. Ex• diz bem "insanidade". 
Agora, já serve inclusive de piada, no Pais inteiro, a proposta do Sr. Ministro 
das Minas c Energia para que se retire de circulação os veículos com mais de 
10 unos de ·uso, Veja V. Ex•! 

O Sr. Gabriel Hermes (ARENA- PA)- Pcrmile um aparte, nobre Se· 
nadar? 

O SR. MARCOS FREIRE (M DB - PE) - Concedemos o a parle ao 
ilustre Senador Gabriel Hermes. 

O Sr. Gabriel Hermes (ARENA- PA)- Nobre Senador, desejo preli
minarmente congratular-me com V. Ex• por dizer, cm seu oportuno discurso, 
que este não é um mal de um governo, de um perfodo, mas um mal que já vem 
hã longos anos prejudicando o nosso grande Pais. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Ressahamos isso, de falo. 

O Sr. Gabriel Hermes (ARENA- PA)- Por isso disse que me congra
tulava com V. Ex•. E, congratulo-me também porque é necessário realmente 
chamarmos muitas vezes a atenção do Governo, mas também fazer-lhe jus· 
tiça, porque se erros foram cometidos, alguma coisa começou a ser feito de 
acertado. E. preciso, também, acentuar que o fato do Brasil tcr·sc atrasado no 
programa de petróleo tem várias razões: umas de ordem que nós não pode· 
mos culpar inteiramente a nossa PETROBRÁS. Aliâs, devemos sempre que 
culpar a PETROBRAS, fazer justiça ao alo que a criou, que impediu que hoje 
este Pais fosse uma sucursal da SHELL ou de tantas oulras siglas que reprcsen· 
tum essas terríveis multinacionais que dominaram o mundo, c que talvez leva· 
rum aquele mundo árabe à situação dirrcil cm que se encontra. Quanto ao 
problema das ferrovias que se extinguiram lentamente neste Pa{s, quero dizer 
a V, Ex• que a culpa é de todos os outros governos. Veja hoje a dificuldade 
pura se fazer uma ferrovia c como foi tilo fácil dcsmanchar·se ferrovias! Já no 
setor marítimo, temos que fazer justiça nos governos, nesses últimos 15 unos, 
que, de qualquer forma, recompuseram a nossa indústria naval -hoje colo· 
cada entre as quatro maiores indústrias navais do mundo, com uma produção 
que honro o nosso País, não só em qualidade como também cm tonelagem, 
Nós chegamos a ficar sem portos; nós chegamos a õcur sem naveguçilo costci· 
rn c sem nuvegaçüo interna, E a este governo, já devemos aquilo que temos 
cm portos melhorados c a grundc: indústriu que ai se encontra, E preciso que 
se saliente este fato pura que sirva de estfmulo c pam que verifiquem que esta· 
mos atentos à situuçào. De forma que cu me congrutulo com u primdrn purtc 

do discurso de V, Ex• e me nguurdo pum que, se necessário, ter u honra de po· 
der upartefl·lo novnmc:ntc. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Nu verdade, a unillisc que 
estumos fazendo é ubrangentc no tempo. Nós estamos procurando analisar 
uma crise energética que, se cm parte depende de fatores exógenos a nossa 
realidade, cm grande parte, também, é culpa nossa: é culpa de uma orien· 
taçào governamental extremamente lesiva aos interesses nacionais, c se algu
ma coisa possa estar sendo feita agora, está sendo feita tardiamente, porque, 
como foi salientado anteriormente, já no ir.fcio desta dí::cuda podia-se facil
mente perceber a tempestade que se prenunciava. E, no cntunto, as medidus 
tomudus pelo Governo para enfrentar a crise energética foram tímidas, insu· 
ficicntcs, precárias. E o M DB, com assento aqui no Senado Federal, está mui
to à vontade, porque, desta tribuna mesmo, nossas vozes se õzerum ouvir c 
não raro apontadas algumas sugestões que não foram levadas na devida con· 
ta. E o Governo, hã poucos meses, teve que apelar para uma economia de 
guerra que, por sinal, veio logo depois a ser arquivada pela mudança de um 
simples ministro. 

O Sr. Mauro Bene•ldes (MDB -CE)- Permite V. Ex• um aparle? 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Pois não. 

O Sr. Mauro Bene•ldes(MDB-CE)- Nobre Senador Marcos Freire, 
é preciso V, Ex• ressaltar que não foram apenas Senadores que, num trabalho 
isolado, ofereceram sugestões; foi o nosso próprio partido que num trabalho 
muito bem clabor!ldo de que participou a comunidade cientifica de São Pau· 
lo, o MDB ofereceu ao Pais uma contribuição notável para a crise energética 
que, cm 1977, já assumia contornos preocupantes. E, àquele tempo, numa in· 
sensibilidade que não se pede entender, o Governo iniciava esse trabalho de 
supressão de ramais ferroviários, ramais de existência secular, como o Sobral 
- Camucim que, inexplicavelmente, foi desativado, num momento em que o 
mundo, assoberbado com a crise nergética, preconizava como solução a fcr· 
revia para o transporte de massa. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- V. Ex•, Senador Mauro De· 
nevidcs, vem cxatamcnte corroborar os termos do nosso pronunciamento, 
acentuando algumas das preocupações constantes do nosso discurso. 

O Sr. Jooé Llns (ARENA -CE)- Permite V. Ex• um aparte, nobre Se· 
nador? 

O SR. MARCOS FREIRE (M DB - PE) - Pois não, Senador José 
Lins. 

O Sr.Jooé Llns (ARENA -CE)- Nobre Senador Marcos Freire, V, 
Ex• realmente levanta um problema da maior importância para o Pais. Mas 
V. Ex• há de convir que a crise de energia é recente c nenhum pais do mundo, 
nem mesmo os mais adiantados, conseguiu, até hoje, dcbelâ-la. Talvez V, Ex• 
tenha uma grande esperança de que o Brasil seja a cxccção, neste ponto, 
Quanto à politica de transporte V, E.Jr.t há de convir que, no mundo inteiro 
essa politica sofreu tremenda innuência dos baixos custos do petróleo, que in· 
ccntivou, de muito, a construção, sobretudo, de estradas de rodagem. Assim 
mesmo, apesar do esforço nacional para ampliar nossa rede rodoviária, ainda 
somos um dos pafscs de menor taxa de quilômetro de estrada por quilômetro 
quadrado de supcrfrcie. Quanto à politica ferroviâria, V. Ex• sabe que se deu 
grande ênfase a essa poHtica desde o final do século passado, mas cxatamentc 
porque estradas de ferro só se justificam para grandes cargas a grandes dis· 
tãncias, nossas vias construfdas àquela época se tornaram obsoletas, antes 
que as cargas aparecessem. Agora, porém, é diferente. Jâ temos cargas, E, no 
momento em que o petróleo torna-se mais caro, essa substituição faz-se então 
mais necessária. Ora, V. Ex• sabe que, pelo menos de quatro a cinco anos a 
esta data, a polftica do Governo se tem realmente ajustado a essa face nova 
do custo de transporte no Pafs, Claro que umu politica ferroviária não pode 
ser desenvolvida a curtfssimo prazo, mas o Governo está redobrando esforços 
neste campo. Aliás, essa mesma medida de suprcssilo de ramais inadequados 
fuz parte do conjunto de medidas novas adotadas pelo Governo. Nilo há dú· 
vidas de que há necessidade de uma mudança no sistema viário do Pais para 
utender a essas condições novas. Mas não se pode negar o esforço do Gover· 
no nesse sentido. 

O SR. MARCOS FREIRE (M DB - PE)- Ag~adecemo• o apurtc do 
ilustre Senudor José Lins. Suus constderaçõc:s nos convencem muis uindu do 
ucerto, d:t orientuçilo que imprimimos uo presente pronunciumento, quundo 
cstumos fuzendo uma an11ise globul no tempo; c quundo S. Ex• mostra que 
nesses últimos 4 unos o Governo passou 11 desenvolver, a dar uma ênfuse 
muior 11 mcdidus para se contrupor it crise energéticu, estamos vendo como o 
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Governo atuou turdiumcntc:, Estamos no finul da dé:cuda de 70, c se, canse· 
qücntcmcntc, só nestes últimos quutro unos, começamos u investir mais 'pro· 
fundamente cm medidas anticrise energética, é porque, realmente, partimos 
tarde. 

O Sr. José Llns (ARENA - CE)- Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE (M DB- PE)- Na verdade, a énfasc ao ro· 
doviarismo não justifica, por exemplo, que tivéssemos abandonado a nossa 
costa. Há algum tempo, quando éramos jovens, o transporte do homem do 
Nordeste, do Norte, cru feito através dos navios tipo lta, do Lloyd Brasileiro, 
da Costeira. Portanto, era a locomoçào normal, natural. Hoje, ninguém mais 
viaja de navio. Nilo é porque não se goste, mas porque, praticamente, nin· 
guém sabe se ainda existem navios de passageiros. Acreditamos que não cxis· 
ta. 

O Sr. Saldanha Derzl (ARENA - MS) - E mais caro. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Mais caro, mesmo com u 
gasolina à base cm que está? 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- V. Ex• me permite? 

O SR. MARCOS FREIRE (M DB - PE)- E bom que conste, para os 
Anais da Casa registrarem: o Senador Saldanha Dcrzi é contra a navegação 
costciru, Acha que deve ser o rodoviarismo mesmo a base dos passageiros c 
dus curgas no Brasil. Fica assinalado para a História. 

O Sr. Saldanha Derzl (ARENA- MS)- V. Ex• não pode comandar o 
meu aparte .. , 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Apenas conclulmos o apar
te de V. Ex• 

O Sr. Saldanha Dorzi (ARENA- MS)- ... c nem dar·lhc a interprc. 
taçào que V. Ex• deseja. E preciso que entenda o que cu disse, Realmente, o 
transporte de navio, hoje, é mais caro do que o transporte de ônibus para pus· 
sagciros. Não digo carga. Então, V. Ex• me perdoe, mas não pode comandar 
o meu aparte. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Apenas concluímos, por· 
que estamos falando cm termos de interesses nacionais. Para o Brasil, é pre· 
fcrivcl o transporte hidroviário. 

O Sr. Saldanha Derzl (ARENA - MS)- A conclusão é fácil ... 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- O aparte é de V. Ex• c a 
conclusil.o é nossa. V. Ex• comanda o aparte c nós comandamos a conclusão. 

Damos o aparte ao nobre Senador Evandro Carreira. 

O Sr. E•andro Carreira (MDB- AM)- Nobre Senador Marcos Frei

Mas acresce o seguinte, meu ilustre Senador Marcos Freire: cm 73, com 
a guerra do Yom Klppur, o petróleo passou a ser usado como arma e, apesar 
disso nós não tomamos nenhuma providência, continuamos a sonhar com o 
petróleo das outros, quando nós nunca o tivemos, c cu declaro: todos os esta· 
distas que nos governaram untes c posteriormente a 64 foram csUJdistas de 
quintal. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB -PE)- Senador Evandro Carreira, 
acentua V. Ex• muito bem a falta de visão que nós já havíamos registrado de 
um Pais sem auto-suficiência de petróleo c que baseou o seu desenvolvimento 
no rodoviarismo c na indústria automobilística. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Permite V. Ex•? 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Com muito prazer, nobre 
Senador. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Nobre Senador Marcos Freire, con· 
cardo com V. Ex•, porque nós precisamos aprimorar cada vez mais as nossas 
politicas, tanto no campo da energia, como no campo do transporte, como, 
aliás, cm vários campos. Somos um País novo, crescendo desesperadamente 
para satisfazer às aspirações de um povo as quais crescem muito mais ainda. 
Tenho, porém, a impressão de que V. Ex• não faz uma anàlisc justa, quando 
diz, por c.~templo, que os nossos estadistas não tiveram uma visão ra1.oável 
desse problema. Eu gostaria de citar apenas alguns dados para que V. Ex• ve
rilicassc que a sua análise não é tão justa quanto parece. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Nobre Senador, temos 
toda a satisfação cm incorporar os dados de V. Ex• ao nosso pronunciamen· 
to, mas estamos nos minutos finais do nosso pronunciamento que, ainda, têm 
22 páginas- nós estamos na quinta página- graças à honra que tivemos cm 
receber os apartes dos ilustres colegas. Se V. Ex• apresenta os seus dados no 
discurso, ficamos sem poder apresentar os nossos. V. Ex•, como Líder do Go· 
vcrno, poderia aprcscntâ·los num pronunciamento a parte. 

O Sr. José Lias (ARENA- CE)- Pcrmita·mc apartcâ·lo apenas dois 
ou três minutos - nào mais que isto, Excelência? 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- ~pouco o tempo que nos 
resta, nobre Senador. inclusive o Sr. Presidente ja está a advertir-nos de que o 
nosso tempo cstâ para se esgotar. 

O Sr. Josl Llns (ARENA- CE)- Nobre Senador, acho que esses da· 
dos silo importantes para que o seu discurso possa ser melhor julgado. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Cabe solicitar, do Sr. Prcsi· 
dente, tempo da própria Mesa, porque do nosso, praticamente, já não dispo· 
mos. 

O SR. PRESIDENTE(Luiz Viana)- Nobre Senador, V. Ex• concede o 
aparte c desconta o tempo? 

re, vou repetir uma tese que defendo, desde que aqui cheguei. Ela talvez esteja 
constituindo-se numa reiteração, num pleonasmo. Mas há necessidade de 
rcpcti·la, para desmascarar os estadistas de quintal, que nos governaram de 
certa parte até esta data, pois o petróleo, já se sabe, desde que ele foi dcsco· 
bcrto, que ele é um bem não·rcnovável, resultado de decomposição orgânica te. 
ao sabor de milhões c milhões de anos. 

OSR. MARCOS FREIRE(MDB- PE)- Não sabemos, Sr. Prcsidcn· 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Veja V. Ex• o que aconteceu nestes 
anos da Revolução, no Nordeste. A produção de energia, ou melhor, a capa· 
cidade instalada passou a 0,2 Mcgawatts para 2,500 Megawatts. Foram mais 
de 12 vezes de aumento. No Brasil, como um todo, a produção de energia clé:· 
trica subiu mais de 6 vezes. Af estão ainda obras de grande envergadura 
construídos ou cm constrllçào, como Ilha Solteira, Paulo Afonso, Tucuruí, 
ltaqui c outras mais. V. Ex•, portanto, não pode dizer que no co.mpo da cner· 
gia clétricu não houve previsão c nem visão do Governo. Quanto à energia 
atômica, outra importante fonte de energia, ar cstâ um programa tão grande 
que até se vê combatido por alguns. Ninguém pode negar que os objctivos são 
amplos nesse campo da produção- de energia. Com relação à biomassa, V. Ex• 
sabe que o Brasil foi o único Pa(s que partiu, no mundo, para produzir cner· 
gia de álcool; o primeiro no mundo a se preocupar com esse problema, tendo 
passado, nesses últimos quatro anos, de uma produção de setecentos milhões 
de litros pura três bilhões c quinhentos milhões de litros. Com respeito ao 
problema do carvão vegetal, há um grande programa cm andamento, como 
V. Ex• sabe, apoiado por um extraordinário esquema de reflorestamento. E 
uté no campo do curvilo mineral, V. Ex• sabe que o Governo tem subvencio· 
nado u produção, pura inccntivur, cada vez mais, o seu uso. Aindu mais, 
nobre Scnndor, mesmo no campo do petróleo, a pnrtir de alguns anos, V. Ex• 
sube do esforço que está sendo feito pura redobrar os progrumas de pesquisa, 
inclusive com uudoçào dm contratos de risco que, condenndos por uns ceio-

Desde que ele foi descoberto c aplicado na indústria, no século passado, 
nós sabemos que um dia ele se exauriria, se acabaria; ora, diante desse fato 
inelutável, diante desse raciocrnio conclusivo, todo estadista que estruturasse 
a distribuição de riqueza do seu país com base neste petróleo que ele não ti· 
nha, que ele não possuía no seu subsolo, era, é c seria um estadista de quin· 
lu!... 

Precisamos registrar isso no Senado da República, para que daqui a ai· 
guns anos, quando houver uma revisão dos Anais, não se diga que por aqui 
só passaram apcdcutas. 

A estrutura rodoviária para a distribuição de riquezas no Brusil com 
base no petróleo foi burrice de ulto quilate; nilo poderíamos fundamentar 
todo o plano viârio de circulação de bens num preço momentâneo do barril 
de petróleo, que, à época, oscilava entre dois c três dólares, principalmente 
depois de 67, quando os árabes perderam o primeiro entrevera pura os israc· 
lenses c jú ameaçavam com a OPEP, que mais cedo ou muis tarde usariam o 
petróleo como arma. 

Todos nós sabemos, desde que Abruüo saiu de Ur, lll. nu connut:nciu do 
Tigre com o Eufrates, na Mesopotdnia, c procurou o Jordüo desde u luta cn· 
tre cunaneus, filisteus, rnoubistus c judeus, que esta guerru entre israelenses c 
imabes é umu guerra bfblicu, é uma guerra milenar, é urna guerra rnfsticu, c 
lJUe os .lmbes usurium o petróleo como urrnu, muis cedo ou mais tmde, 
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~dados por outros, rcpn.:scntilm um c.~forço novo do Governo. Muito ohrig;l
dn :.1 V. Ex' reta atcnçiio. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana. Fazendo soar a campainha.) 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- V. Ex•s viram, que o Sena· 
dor Josl: Lins conseguiu fazer aquilo em que nós nilo obtivcmm êxito. la mm 
tcntm f:1lar, cx:ttnmente, sobre essas outras altcrnativus cncrgélicas, do c:~r
viio. do úlcool, d:1 cncrgia atómica, da energia clétrica, mas, infelizmente, o 
nosso tempo se esgotou - c pur:1 ah:gria nossa, gmças :10 número grande de 
upurtcs. De forma que nós nos permitiremos prosseguir este discurso num;~ 
outra oportunidade, não sem deixar de assinalar que a potencialidade hidrclé
trica do Brasil é tão grande, que essa é uma das razões pelas quais nó~ combu
temos o açodamcnto com que foi firmado o famoso Acordo Nuclear Brasii
Aiemlmha. E nós est:tmos agora começando a desvendar dcsvüos deste acor· 
do altamente lesivo aos interesses nacionais. 

Vamos prosseguir a leitura desta primeira parte do nosso pronunciamen
to, prometendo voltur, amanhã mesmo, 11 ocupar a tribuna para continuar a 
análise, que tem de ser realmente global, abrangente, sobre as várias altcrnati· 
vas energéticas para o Brasil. 

De gr:1nde lucidez, por igual, o editorial do Diário dt• Pt•mamhuco, do dh1 
9 de julho, no!'! seguintes termos: 

ENERGIA E CRISE 

Gr:mdc pena é que, desde muito sob os auspícios du futurolo
giu - essa nova ciência quase adianta c untevt: os programas c de
senvolvimento mutcrial do homem- só ugora nos tenhamos :tdver
tiUos Uos perigos que ;1 crise de energia poderá ncarrcwr. 

Por fechados c cegos que viessem :1 ser os nossos clariviUente!'l 
processos econômicos, pode-se dizer, sem medo de errar, que essa bu
n:mosa do petróleo se até ontem nllo arncaçavu tom:tr corpo com 11 

forma atual, era ao menos presentida no que toca ao fatal esgoW· 
mcnlll Ue que estão condenadas as fontes de óleo negro univcrsuis. 
Mas do que prever, se está a saber que cedo ou tarde v~o se csvaziur 
os solos petrolíferos- as Arábias, Vcnezuelas, os cspuços russos Uc 
ll;tku c outras {tn:as conhecidas. 

No entanto, upcsar de toda soma de conhecimento!'!, tecnolo
gias, estudos e observações de toda espécie, quedumo-nos por longo 
tempo obscurecidos relativamente a situação com que agora se de
fronta grande parte do mundo consumidor do petróleo, cujo poder 
energético c de toda ordem se tornou indispens:ívcl ao estágio de ci
vilização c de progresso cm que vivemos, 

O resultudo é o que se observa. Se não é desgaste total das re
~ervas de petróleo de que pode dispor o mundo. ainda, é pela ditatu
ra dos países produtores e fornecedores que inúmeras nações se vergam 
como que desarmadas e inermes ante os reclamos e sede de energia 
dos scus próprios progrumas de desenvolvimento ou crescimento. 

Purticulurmente, nüo é outra a situação do Brasil. Pouco ntt:n
tos aos vislumbres de alguns anos atrás, descuid;tmo-nos da premis
sa de que o Pais da envergadura donosso,o caminho soberano c úni
co há de ser construído somente através dos mais amplos recursos 
energéticos, que hllo de ser fomentados, acrescidos e multiplicados 
no interior mesmo de nossas próprias fronteiras. 

Por isso é que advertimos-nos já um pouco tarde d11 necessidu
dc das medidas agora determinadas no sentido de voltllrmo-nos 
pam dentro de nós mesmos- pum nosso próprio potencial cm car
v~o. quedus d':ígua, tecnologia nuclear. sem falar nas possibilid;tdes 
mesmus de petróleo brasileiro no seu todo uindu não definido nem 
delineado quanto às suas deminsõcs mananciais. 

As conseqUências todas dessa como que inconscii:nciu reinante 
por tantos unos nos domfnios da nossu independência energética, já 
11gora süo p;1tcntcs no momento brasildro. Tudo como que com· 
prcenUiUo n:1liçiio muito nacional c popular de que o bmsilt:iro sõ 
fechu suus portus depois de roubudo, Sob o guante de preços irregu· 
te{tvcl é que parece desperlilrmos enfim, puru uma muis dirctu cxplo· 
r1u;ào daquilo que dispomos como fontes de força de que nilo pode· 
mos prescindir ncstu alturu do desenvolvimento cm que nos <.tchu· 
mos, 

Sim, é imprescindfvel, ante o :llu:ll "sufoco" do petróleo, darmos um 
nuvn rumo, lirme e definitivo, l1 nossa politica encrgéticu, reformulando, in
clusive, o nosso prórrio modelo de desenvolvimento. 

Coisas (]Ue n:)o !'oram feitas- o rucionnmcnto que u Oposiçi10 sugeriu, 
desde o inicio, ou a redução do consumo que o Governo tentou inutilmente 

pela ;tlt;l de preços de ga~ulina- ;tpcn:l.~ 11gravur:un nmi~ :.1 situação, tjUc c!'!IÚ 
a c\igir, da recém-criaUu Comissiw Nacionul de Energia, medidas c:u.la vc1 
m:1is profund;1s c corajosas. Assim, por exemplo, ll simrlcs congelamento de 
importaçtk~ Uo petróleo, nos níveis atuais, ao mesmo tempo cm que contra
ria ils e.11.igênci;1s crescentes de demand;1, nilo impede, !'lequcr, o >~umento Uos 
g:tstos de divisa, pois o atual nível de importaçilo petrolífera, mesmo se pctri· 
ficado no tempo, continuar[t nos custando cada vez mais. 

Como diz o Jomal do /Jra.~il, de 6 de julho úllimo, 

"O País terá de funcionar premido pela perspectiva da cscassc1. 
Ue combustível. Est:1mos praticamente na véspera de umu economia 
Ue gucrr:t. A mobilização que se impõe- c quccncontr;l predispotll 
a socied:1dc- excede os limites burocrillicos. O próprio CNE terá 
de inswlar-se c viver cm reunião pcrmlmentc, como símbolo U:t von
t:ule nacional de aceitar o desafio c merecer os resultaUos do s;tcrifi· 
cio no menor prazo de tempo possível." 

No último di:1 I H, n:tquclc mesmo matutino de Pernumbuco, o Prof. Se· 
hasti:io Barrcto Cumpclo, antevendo que, a curto prazo, caminhnmos pur:1 o 
apocalípse encrsético, sublinha que 

"o q~e nos desalenta é que o Brasil é: um dos poucos países niio 
produtore~ de: petróleo que pode supcmr a crise pelas suas potenciil· 
!idades cm outras form:ts de energia c que tem se portudo com um 
imobilismo suicida, nesse campo. Nos motores a explosão, podemos 
substituir u gasolina pelo álcool hidratado, nos motOres diesel pode· 
mos utilizar uma mistura de :ílcool e óleo de pinhão c o óleo com· 
bustivcl podemos substituir por carviio vegetal ou mineral." 

E preciso, pois, não hesitar, um só instante, na busc:1 célere lle outms 
upçôes energéticas, entre as quais avulta o úlcool. Ele, como mostra Yinicius 
Luccn:1: 

"Oriundo de fonte vcgetul renovável, produzido intcrn;tmente 
com o consumo de tecnologia 100% nacional, já um piamente test:l· 
do como combustível automotriz, constitui, no momento, u opçüo 
energéticu mais rrotamcnte utilizável para substituir, rarci:tl ou to· 
t:tlrncnte, a gasolina obtid:t do petróleo import:.tdo, a custos cad;t 
vez mais elevados." 

O custo d:t produção de álcool, cm programa com características não 
inovador;1s c revolucionárias do ponto de vista da estrutura da economia br:1· 
silcira. no dizer do economista Carlos Geraldo Longoni, ainda hú se ser. 
atualmente, mais elevado do que o equivalente ao petróleo, mas isso não pode 
st:r futor decisivo paru o julgamento econõmico do PROÃLCOOL. ê que a 
intensidade de variações nos preços relativos das diferentes formas de cncr· 
gia, :tssim como impacto de profundas mudanças tecnológicas no setor, om 
c:m fase de gest:lç;io, tornam totalmente inadequadas simples comparações es· 
túticas de custos de producüo, E, como acentua o atual Dirctor da área ban· 
cúria do Banco Central, as tendências de longo prazo de evolução de preços c 
custos são favoráveis não só ao álcool. mas às outras formas diversilicadas de 
produção de energia, a partir da biossíntese. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palm;1s.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ALMIR PINTO 
NA SESSÃO DE 4·9·79 E QUE, ENTREGUE Ã REVISÃO DO 
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SR. ALMIR PINTO (ARENA- CE. Pronuncia o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Er:t minhu intenção, à tarde de ontem, traçar ligeiros comentários sobre 
um escrito tm:r.ido ontem no jornal O Globo, c se nào o fiz, naquc:l:1 oportuni
UuUc, foi porque não me uchuvu inscrito e grunde foi o número de oradores. 
Jit estava pruticumentc puru nilo mais falm sobre esse assunto, mas cube, 
aqui, dilcr: "todos cantam n suu terru", nós também podemos Cllntm 11 noss11 
c, quumlo digo nós, quero dizer os Senudorcs do Nordeste. E se n:io J'osse u 
fal<l do nohre Scn:1dor Humberto Luccnu, em que: S. Ex' aprcscnt:1 uma 
cmendu constitucionul visundo, just11mente, 11 melhoriu cconõmicu do Nnr· 
Ucstc, cu talvez :tguardusse outra oportunidude puru uhordar este :tssunto que 
m:hu deve licur trunscrilo nos Anais do Scnudo brusileiro. 

O jornul O G/oho de ontem truz u eplgrufc: "Governudorcs lHlitlisam 
nova politica puru o Nordeste". E, logo de suld:t, lé·se o seguinte: 

"Mais de 90 deputados du ARENA e ulguns do MDB, todos 
do Nordeste, estilo formundo umu frente purlumentur, com u fin:lli
dudc Ue pressionar o Governo Fedcrul puru que sej:1 uUotadu umu 
pollticu que: rcUuza us dcsiguuldudcs regionuis, Eles se ampurum no 
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fulo tlt: serem nordestinos quase 50% dos integn1ntes <.lo partido go· 
vernist:l." 

M:ts aqui, Sr. Presidente, quero Jogo f:w:r umu ressalva: ê que, conqu;m
to sejamos, na vcrc.ladc, 50% na maioria governista, esse documento- como 
hcm frisou hú pouco o nobre Senador J-1 umherto Lucc.:na - se reveste, no 
meu entender, de um curátc:r apartidúrio. E que nós Senadores do Nordeste, 
llllS Deputados federais do Nordeste:, o que: desejamos é uquilo que: hú rouco 
foi dito - niio se: i se pelo Senador M aura Benevidc:s- ou seja, corrigir a de
sigualdade cconômica inter-regional. Esse o ponto, a tecla c:m que temos huti
do permanentemente, no Senado, c cremos que tem ecoado perfeitamente 
junto ils autoridades federais, este nosso clamor pc:Ja melhoria econõmicn do 
Nordeste brasileiro. 

O Nordeste teve a SU DEN E criadu cm 1954, pelo saudoso Presidente 
Juscelino K ubitschek. 

Mas, Sr. Presidente c: Srs. Senadores, por que 90 representantes do Nor· 
deste se unem, como bem disse aqui o nobre Senador Humberto Lucena, cm 
prol de um bem comum'! Justamente por isto que i: preciso que se: diga clique 
registrudo nos Anais do Senado brasileiro ... 

"De ucordo com esse grupo de Deputados os I 00% que a 
SUDENE contava de incentivos fiscais do Imposto de Renda, em 
1962, reduziram-se a 18%," 

Quer dizer, aqueles 100% de incentivos fiscais de Imposto de:: Renda, de 
1962, hoje estão reduzidos n íntima importância de 18%, 

O que queremos, o que mais temos pedido nesta Cusa i: que a SUDENE 
seja revitalizada, porque foi criada c::xatamentc para rc.:compor ou compor o 
Nordeste economicamente, Esse o verdadeiro espírito da SUDENE, cujo 
Conselho Deliberativo i: formado pelos Governadores do Nordeste, do Ma· 
ranhão !1 Bahia e, ainda o Norte de: Mi nas Geruis. Os Governadores dos Esta
dos Nordestinos foram todos ouvidos, à cxcessào do Governador do Cc::ará 
- não sei por quê - c declararam eles o seguinte: 

"Com base na nçào desses parlamentares, O Globo ouviu os go· 
vcrnadorcs da área dn SUDENE- Francelina Pereira (Minas), 
António Carlos Magalhães (Bahia), Marco Macicl (Pernambuco), 
Augusto Franco (Sergipe), Guilherme: Palmeira {A lagoas), Tarcísio 
Burity (Paraíba), João Castelo (Maranhão) c Lucídio Portela 
(Piauí)." 

Então, foi feita a primeira pergunta: 

"Estaria caracterizada, com esse movimento, a falta de força 
politica da região?" 

Responde:, primeiro, Antônio Carlos Mugalhàes, da Bahia, c logo cm se· 
guida Marco Maciel, de Pernambuco: 

"António Carlos Magalhães- O problema do Nordeste vem 
de muito tempo e não pode ser resolvido em um dia, mas qualquer 
hora que se atrase é um desserviço aos que desejam um país homo
g~neo. E natural que a região deseje um melhor tratamento c: cu pos
so afiançar que outro não é o propósito do Presidente Figueiredo. 

Marco Maciel- Esse movimento, para se obter mais recursos 
para a região c: o fortalecimento da SUDENE, antes de caructcriztlr 
a faltt1 de representatividade polfticu da região, u conlirma, ... 

Querendo falur sobre :1 união desses 90 parlamentares nordestinos, ach:1 
o governador pern:1mbucano que isso é uma reulirmaçào da união existente c 
diz no final: 

" .. ,pois demonstru que os representantes do povo estão intc· 
ressados cm cumprir o seu mandato c obter do Governo fcdcml 
meios e forma de: tornar possível o desenvolvimento do Nordeste. 
Só conviria destucar que: sob este aspecto há um som:llório de forças 
entre aquilo que pretendeu buncuda c uquilo que deseja o Presiden
te: João Figueiredo, pois ele tem dito reiterudus vezes e tem d:1do de· 
monstruções com fatos concretos, de que o desenvolvimento do 
Nordeste é uma de suas prioridades," 

Jà o Governudor do Muranhilo, João Castelo, e Francelina Pc· 
rc:iru, de Minus Gcrt1is, se expressam destu maneiru: 

Joào Castelo- O Nordestc·tem problcmus c muit:ls 
são us politicas dcscnvl,lvid;ls paru u sua soluçito, Isso jú 
explica um movimento :1 favor da reduçito das dcsi~uulda
des económicas intcr-rcgionuis.Mas o Presidente Figuein:· 
tio tem-se mostrudo muito prcocup:tdo com o Nordeste c é 
tlelc u frase: "Nilo huvcrá Brasil rico com Nordeste 
rohrc"' 

Fr:mcdino Pereim- Mina~ Gc:rah tem umOJ f:tixa in· 
cluida na úrea d;. SUDENE c continuu a rcccbcr projctos 
indu~tri;1i!!, que c.:stào bc.:neliciando a~ populuções dos Mu
nicípios do Norte do Eswdo." 

Os governadores de Al:tgoas c Puraiba pensum assim: 

Guilhcrmc Palmeiru- Acho a participação do grupo cm defe· 
su dos interesses do Nordeste da maior importânciu. 

Tarciso Burity- Não. Não acredito que esteja havendo falta 
de força politica do Nordeste, no que diz respeito ao interesse de: 
suas bancada5 no Congresso Nacional, relativamente aos interesses 
nordestinos. O que falta 6 uma coesão, uma junção de esforços, 
principalmente da pmtc: dos deputados, sejam da ARENA ou do 
MDB, com objctivos bastante nítidos cm torno de proposições bas· 
tantc: concretas, relativamente à defesa do interesse do Nordeste:. 

Pareceu-me h<.~ ver-se dado um processo de metempsicose entre o gover· 
nado r da Paraíba e o ilustre representante daquele Estado, nesta Casa, o Se
nador Humberto Lucena, que realçam a açlio apartidária das bancadas do 
Nordeste, vez que, Deputados e Senadores nordestinos devem todos 
empenhar-se no mesmo sentido de beneficar o Nordeste. Em seguida temos o 
pensamento do governador: 

Augusto Franco, de Sergipe- Não. Acho que não. Aí precisa
ria uma unidade: de pensamento para termos uma unidade de ação, 
visando ao fortalecimento da SUDENE, que é: o dc:scnvolvimc:nto 
do Nordeste: - cuja afirmação casa-se com o a do Governador 
Lucidio Portela - Acho que o que precisamos i: da união de cs· 
forças. 

V~-sc: assim que é uma tecla bem batida a coesão e a unh'io, o que na ver· 
dade, estú acontecendo, Sou novato, nesta Casa, mas quando se fala cm I'\ ar· 
deste todos os Sc:nudores da região estão acordes, imbuídos do mesmo desejo 
de ft~zerem vitoriosas as reivindicuções que são feitas junto ao Poder Central, 
cm prol do sofrido Nordeste. Isto vem acontecendo tambi:m com a Amazõ· 
niu, com uma bancada unida e fervorosa lutando pelo bcm-estar de seu povo. 

O nobre Senador Evandro Carreira, quando fala na rua Amazônia. o faz 
com entusiasmo imenso. Isto é que i: importante. O povo precisariu conhecer 
melhor as suas representações nas Casas Legislativas da República, porque 
muitos pensam que aqui vivemos à "tripa forra" sem olharmos paru os 
problemas regionais, como se apátridas fõssemos. 

Sente-se no Senado o constante trabalho das Bancadas: ora i: o Senador 
do Pará lutando por Carajás e Tucuruf, ora são os representantes do Nordcs· 
te pedindo a revitalização da SUDENE: ora são os representantes do Sul pro· 
pugnando pelo carvão de Sunta Catarina, todos dispostos a puxarem a "bru
stl" pam as suas regiões, o que vem demonstrar. que nós, representantes do 
povo brasileiro no Senado da República, temos ci~ncia e consciência da nossu 
respons:~bilidade como representantes de um povo que merc~c melhor truta· 
menta por parte do Poder da República, Feitas essas primeiras conside· 
rações, irei ugora reportur-me ;i segunda parte da "enquete" do Jornal O Glo· 
ho exatamentc aquela que diz respeito a participação do Coilgresso Nucional 
na SUDENE! Apenas dois Governadores discord:1ram, achando que: não, 
isto relo fato dos Govern .. dores já representarem administrutiva e politicu· 
mente os seus Estados: mas outros são coerentes cm dizer justamente: isso: 
ni;.o obstuntc representarem administrativa e politicumente, c:m muitos e mui· 
w" casos, úio minoria no colegiado! 

A muioria dos governantes concordu com a p;1rticipação do C lm~resso 
N:1óonal, mesmo sem ter direito a voto, upcnas pura discutir. Niio se com· 
prcendc que se discuta um assunto e não se tenha direito ao voto. Devo ciwr. 
:14ui, por exemplo, apenas os discordantes, o Governador Lucídio PlJrtella, 
<.ln Pia ui c o Governador Tarcfsio Burity que disse: 

"Acredito que os Governadores que participum, ulé:m do as· 
pecto udministnltivo, representam também o político. E: mais que 
suliciente.'' 

Parece-me que apenas o Governador de Mi nas Gerais não disse nem que 
Jim nem que: mlo, antes pelo contró.rio ... 

Minha opinião é: que deve existir umu representaçl1o do Congresso N:1· 
cionul com direito de voto nu SUDENE, cuja representação seriu compostu 
pelos rerrescntuntes do Nordeste, Seria o caso de p:1rticipar du SUDAM, Su· 
perintendc!nciu du Amazônia, representantes do Purfl, do AmaLonus, de R o· 
raima, Amapú e Rondônia. Ni1o seria nada demais, pelo contrilrio, seriam 
talvc1 nwis moviment:ldus as discussões c o Congresso Nucionul scntir-sc-iu 
rrestigiudo em particular de órgãos de alta representatividudc como a Supe· 
rintcndêm·i:~ do Nordeste, c a Superintendência d:1 Amazônia. 
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O Sr. AlberloSII•• (ARENA- PI) Permite um aparte, nobre Senador~ 

O SR. ALMIR PINTO (ARENA - CE)- Pois não. 

O Sr, Albcrlo Silva (ARENA- PI)- Eu gostaria, Senador, de ouvir 
qu<1is furam os Governadores que têm assento nu SUDENE que foram con
trários a essa proposição. 

O SR. ALMIR PINTO (ARENA- CE)- Diz aqui o Governador d" 
terra de V, Ex•: 

Lucldio Portella- ••Absolutamente, n5o acho razoável. Acho 
que o Conselho Deliberativo deve cOntinuar formado como cstú c 
are:n:.1s com representação do Senado e da Câmara, mns sem direito 
u voto", 

S. E:<' udmite que deve permanecer como está, mus que se tivesse :1 repre
scntaçào do Congresso Nacional esta não teria direito a voto. 

O outro Governador é:: o Sr. Tarcisio Burity, da Paraíba que ussim se C;(· 

pressa: "Acredito que os Governadores que participum, além do aspecto ad
ministr.ativo, representam também o político. t. mais do que suficiente", O 
Governador Tarcísio Burity acha mais que suficiente a prese:nca dos Srs. Go
vernadores, 

O Sr. Alberto Silvu (ARENA- PI)- Então, eu queria apenas concluir 
o mcu aparte, Sen:1dor. Estou de pleno acordo com a proposição de V. Ex~ c 
acho que: o Congresso, os re:presentantes dos Estados nordestinos deveriam 
ter ussento na SUDENE, por todus as razôcs, por sere:m parte integrante: da 
política dos seus Estados c rorquc não reconhe:co na pessoa dos Governado
res re:pre:sentar o administrativo e o politico tiO mesmo tempo. Penso que de· 
vem ter asse:nto com direito a voto, 

O SR. ALMIR PINTO (ARENA- CE)- Agrad,ço o apan' d' V. Ex• 
c acredito que seja o consenso de todos os representantes do Senado. 

Sr. Presidente, ugr:.~deço a V. Ex' por me permitir, nesl:.l quase: tarde· 
nnitc, ao lin:.1l do expediente, e:u pudesse: dt:ixar trauscrito nos Anais JoSe
nado o nosso pensamento que ~. na sua gr:mde maioria, o pensamento dos 
Srs. Governadores do Nordeste, em relação t! SUDENE. A SUDENE neces· 
sita de ser revitalizada; a SUDENE não pode permane:cer ape:nas com os \8% 
daque:les \00% de que dispunha, em 1962. A SUDENE deve ser revitalizuda c 
acredito que o seja porque conheço o pcnsamento de Sua Excelí:ncia, o Se
nhor Presidente dn Re:pública João Baptista Figueiredo. Creio piamcnte que: 
Suu Excelí:nciu continuará com suas vistas voltadas para o N arte c N ardeste: 
brasildros, carentcs que são da ajuda governamental. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Mui to bem!) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE LINS NA 
SESSÀO DE 4·9-79 E QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORA· 
DOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. JOS~ LINS (ARENA- CE. Pronuncia o seguinte discurso.)
Sr. Presidcnte e Srs. Senadores: 

Na sessão de ontem, o nobre Senador Henrique Santillo proferiu um dis· 
curso no qual abordou uma tal miscelânea de temas que seria difícil, 
comentá-lo, de uma só vez. 

Há, porém, um ponto desse discurso que me apresso a responder -
refiro-me às referências feitas ao Projeto Jari,- por uma razão muito sim
ples: uma comissno do Senado está seguindo, nestes dias, pura visitar esse 
projeto e outras áreas da Amazônia, além disso, no dia 13 deste mês o Minis~ 
tro Mário Andrcazza, virã à Comissão do Interior, desta Casa, para falares
pecificamente sobre o Projeto Jari. 

te:: 
Ora, Sr. Ex• o Senador Henrique Santillo diz, no seu discurso, o seguin· 

"O Ministro Mário Andreazza iniciou sua gestão prometendo 
conter todos os projetas agroindustriais do tipo do Juri e Volkswn
gen, mas, como nas demais promessas de um governo hú JS anos 
voltado pura os interesses de potências estrangeiras, nilo tomou 
qualquer providência". 

Nilo muis injusto, Sr. Presidente. 

M us dil mais S. Ex•: 

"Com o Projeto Juri, u soberania brasileira foi pun1 n cusu do 
chapéu, ... " 

Essa a e:xpressiio que usa S. Ex•: 

" ... pois u Juri conseguiu quebrar, umu por uma, tmhts us pos· 
turus jurídicas que guruntem u sobcrunia brusilt:ira sobre a foz do 
Amnwnas.'' 

Dit aindu S. Ex•: 
"Ali, como todos sabem, por denúncius repetidas, uprese:nt:1das 

na imprensa e no Congresso Nacion:ll, jú não existem re:pre:sen· 
taçôcs dt: poderes; não há prefeitos, não h:í vere:udores, niio hú Coi· 
nmru de Deputados ... " 

E por ai, Sr. 1•re:sidentc, S. Ex• dú curso ao diapasão de seu discurso. 
Sr. Pre:side:ntc, o Proje:to Jarijú niio é:: tão desconhecido: ele ntto constitui 

ele:mcnto ou fulo isolado que rossa representar fator que ponha cm riscou se· 
gurançu ou a soberania nacional. Ao contrário, o me:smo se insere e se: cnqua· 
dru dentro de toda uma filosofia e: uma estrutégiu de ocupaçUo d:1 Amazônia, 
c de intcgmçiio daquelu região com as demais macrorrcgiàcs do País. 

Nos últimos quinze unos, Sr. Pre:side:nte, instrumentos dos mais cfe:tivos 
vi:m sendo postos cm :u;ão, como suporte ao desenvolvimento d;.1 Ama:llinia, 
instrume:ntos este:s que têm sido discutidos, aliás, com brilhantismo, pt:lo Senador 
Evandro Carreira t: outros colegas desta Casu, que têm dest:jtldo 
arrimará-los, rcdu;.dr seus graus de imperfeiçUo. Mas, o fato~ que o isoltt· 
mcnto d:1 Amalônia e:stá começando a ser quebrado. 

A :tç;'itl da SUDAM. do RASA, da SUFRAMA. o apoio dos incentivos 
liscais c linance:iros :10s projctos agroindustriuis, que naturalmente precisam 
,,cr apcrft:içnados dentro dc uma dinámica mais ade:qu:tda i1 região, consti· 
tucrn ~e:gmentos essenciuis dessa estratégia de ocup:~çUo da Amazôni<~. 

t\ abertur;t dos grande:s e:ixos rodoviários iniciudos nesta déc:tdu. n rcdc 
de ;teroportos construídos, o reforço da infra-e:strutum energética, ondc 
sohrcs~ai, por c.xcmplo, Tucuruí, s;io realidades que ;ttesl:lm que a Amat.ónia 
começa :.1 deixar dc scr uqucle grande: vazio econõmico, de algumus di:cudas 
atr:is. 

A e.xccuçào do POLAMAZONIA, atr:1vés de 15 úrea~ sclccion;ldas, é 
outrn fato r Je apoio ;tos nUcleos urbunos hoje: cm número de 60, comtituídos 
de pequenas c médias cidades be:neficiadus, beneficiadas com a criação de uti· 
vidade:s produtivas, naquelas áreas prioritárius. 

O Projeto J:1ri. Sr. Pre:sidentt:, faz parte, pois, de um conjunto de ma i~ de 
qumhcnto~ cmpn.:cndime:ntos aprovados pela SUDt\M, embora n:io rcccba 
qualque:r incentivo do FINAN. Ele fal parte, entret;;mto, de um progr:tma da 
mab ;;tlti.t importCtncia pura a geraçiio de divisas pma o País, o BEFIEX, atra· 
\'é.~ do qual, por contrato ussinado cm 1976, deverá proporcionm :tpor!es dc 
m;~is de 600 milhões de dólares entre: 1979 e: 1985, resultante e:stt: montunte da 
e.xportaçlio de cc.:lulose. 

T:tis cxporwçõ~~s. que: jú foram iniciadas cm mui o último, com u cntrad:t 
e:m operação d:1 fúbrica de celulose, há três meses, de:veriio proporcionm sul· 
dos líquidos de divisas no montante de 342 milhõe:s de dólare:s, até 1985. Os 
projetas dt: caulim c de.: produção de arrol para u exportação, do Juri, tam· 
hi:m de:verào tra;ce:r benefícios extraordinários pura a nossa b:~lança de paga· 
me:ntos. 

Todus as empresas que fuzem parte da Jari estão com os seus registras e: 
atas constitutivos perfeitamente controlados pela SUDAM, pelo BEFIEX, 
relo Banco Central. Alí:m disso, presentemente, uma comissão cri:tdu t:m ju
lho último, com rerresentailles do Ministério do Interior, do Governo doEs
tado do Purá c do Território do Amapá, concluiu os seus trabalhos com vistas 
a estudar c propor medidas efctivas para ordenar definitivamente, a presença 
do se:tor público e do Governo em todos os segmentos da úrea da Jari. E 
sobretudo ugoru que essas medidas se fazem mais necessárias c oportunas, 
porque~ ugoru que: entra em operaçiio produtiva o projeto de celulose, depois 
de mais de 10 unos de inicio do processo de renorestumcnto. 

O rc11ore:stamcnto, Sr. Presidente, tem, como área inicial, 30 mil hcctarcs 
j{t e:rn produçiio de pi nus caribat•, c 70 mil hectares de gmelina, úreils nas quais, 
t:tmbí:m, são plantadas forragcirus c desenvolvidas atividadcs pe:cuilrias de 
ampl:t produtividade, 

O Juri, Sr. Pre:sidentc, não ê, portanto, um projeto fantasmu, conduzido, 
afronfosamentc à soberania nacional; ele teve o conscntimcnto afiei ui do Go· 
verno para ali se: implantar. Dadas as dimensões de suus aplicações, mais dt: 
700 milhões de dólares, até hoje, t: muis dt: um bilhão c 200 milhões de dólu· 
res, quundo completamente instalado, por muitas razões, deve merecer, por 
parte do Poder PUblico, um ucompanhumento permanente c o controle: das 
suas atividadcs de exportuçiio, previstus contratualmente, de modo u que: não 
p:~irt:m quaisquer dúvidas ou motivos de apreensão quanto uo dcsvirtuamcn· 
to eventual de: seus objetivos. 

Tunto os problemas de terra, desde o início re:gistrudos, c ugon,1 e:m exu· 
me ucurttdo pelo INCRA, quanto o problema ecológico, ou u questUo suces· 
sóriil du suu propriedade, e:stilo sob controle. Mais do que isso, us inuvuçõe:s 
que o Pruje:to Juri vem introduzindo, seja cm renorestume:nto, seja nu pro· 
duçào de arrol, seju na pecullriu, scju na produção de c:10lim, serão aprovei· 
lildas cm outros projetos de outrus iniciativus na Amuzóniu, porque, uo con· 
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trúriu do que algun~ pensam, 95% de tmJos os técnicos do Jari, assim como 
tmiil u múo·dc·ohnt, são genuinamente hr:tsilciros. 

Sr, Pn:sidcntc, o Projeto Juri niio cst{t levando "its favas" ou "lt casa do 
..:harêu" a suhcrania hrmilcira. Não é verdade que incxish:m os munidpios, 
t.:nnw iiLJUÍ foi referido; que ni'io "inc~tistcm" as prcfcitums ou os vcrc:u.Jorcs, 
como foi prop:.tlado. Ess:ts informações m:il~volas merecem ser julgadas com 
mais consciência. Há prefeitos, sim, na rcgi;lo, inclusive porquc aqueles mu· 
nicípim são considerados :'lrea de Segurança Nacional. 

Sr. Presidente, o que o Sr. Ministro Mário Andrcuzza prometeu cst[t scn· 
du cumprido: o levantamento de todas as condições do Projeto J:~ri e quanto 
:.1 isso a dahoraç{to de um relatório já roi concluidu c o documento entre!:!ue 
:.to Ministério do Interior. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- V. Ex• meconceUe um ap:trtc? 

O SR. JOSt I.JNS (ARENA- CEI- Pois não. 

O Sr. Evandro Carreira (M DB- AMI- Nob" Senador José Lins, ad
miro sincerõ~mentc a sua ingcnuidadc, porque ela me autoriza a crer uindól no 
:.1ngelical, cm seres ainda não poluídos. V.Ex• é de uma ingenuidade a toda 
provu. Or:t, o projcto vem-se dcsdobrundo desde 1966, c só agora, com a grita 
da opinião pública nacional houve: a visita ao local do projeto do Ministro da 
Mõ~rinhu c de outros Ministros, inclusivamente do Sr. Mário Andrc:taa; to· 
dos eles, ao retornarem, rcconheceram que o projeto não constitui :tmeaça, 
mas não avaliLariam outro igual, não autorizariam outro igual. 

Eu pergunto, mcu ilustre Senador, onde é quc está o dcntc de coelho nes· 
sc não <~valizuriam não endossari<~m outro igual? Está tudo certinho, está 
tudo muito bem, mas nós não uutorizaríamos outro projcto igu<~l, porque <~té 
esta data o Sr. Daniel Ludwig, sátrapa de uma s<~trapia de trinta mil quilóme· 
tros quadrudos, que açambarca <1 área de vários municípiOs, nunca se intercs· 
sou para a constituição administrativa do município, isto é, existência de pre· 
rcito, delegacia, promotor, juiz. nada. 

Somente ;1gora, sob pressão do Governo, do novo Governo, já do Go
verno Figueiredo, i: que ele está consentindo- c, veja bem, consentindo com 
relut:.inci:l. O próprio Ministro do Exêrcitojá declarou que: vai instalar lá- c 
já deveria estur instalado há muito tempo- pelo menos um pelotão do Exér· 
cito. 

Aqucla área controla o canal norte, na desembocadura do rio AmulO· 
nas: e~tãolá há 13 anos, sem nenhuma participação da autorid<~de brasileira; 
não se sabe o que entra nem o que sai; têm um <~croporto e um porto nuvial c 
nr10 se sabe o que entra ntm o que sai. 

Agora é 'iue o Ministro da Marinha decidiu instalar umu agência d:t C a· 
piwnia dos Portos. 

Nohre Senador, a verdade é quc o atual Governo não quer comprometer 
llS ;mteriorcs denunciando o projcto como de alta periculosid<~de para a segu
rança nacional: ult:t periculosidudc:, porque: nós não sabemos das ligações do 
Sr. Daniel Ludwig c elas não são nacionais, t:mto não siio que ele coloca 
comu St:U herdeiro o Instituto Pró-Cúnccr, nu Suíça, ele não r c.-: o Go~·crno 
brasileiro seu hcrdciro: de: prefcrc uma instituição estmngeira, numa dcmons· 
tmç{HJ clo4Uente de quc as suas ligações silo mais õ~licnígcnas. Se: houvcsse um 
cntrevcro do qual o !Jmsil participasse, o Sr. Daniel Ludwig podt>ria ccdcr 
aquela ~1re:.1. O ucroporto i: um campo até para ConJtt•llation, comporta até B· 
29, utí: Boeing pode :1tcrrisar l:'t. Logo o projeto nos deixa prcocup<~do como 
deixou preocupudo o ilustre Senador Henrique Santillo, desde: que o Sr. 
M:.irio Andreuzza c o Sr. Ministro da Marinha não autorizariam ou avaliza· 
riam outro iguul. 

O SR. JOSt LINS (ARENA- CEI- Senador Evundro Carroim. ad· 
miro prlJrund:lmentc o seu interesse pelos ~roblemas da Amazõn!u, ma.s nr1o 
comungo ~.:om V, Ex• desse pavor pelo projeto, quanto à sob.cranm m1c1o~al. 
Saih:1 V. Ex• o seguinte: primeiro, não é verdade que o prOJt:to tenha tnnta 
millluilúmetros quudr:.1dos de [lreu. O total do projeto~ de dcl.csscis mil qui· 
lômctros quudrados. A áreu pertencente ao Sr. Ludwig utualmc:ntc dc ape· 
na~ trí:s rnil4uilômetros quadrudos, um décimo, p~rtanto •. do que V, Ex' :.llir
nHI. O aeroporto maior, cxistcnte na :'trea do proJetO cst:l passando, ~1gom, 
puru 0 Ministi:rio da Aeronilutica, V. Ex• de certo nUa está a par dtsso ... 

O Sr. Evundro Carreiro (MDB- AMI- Agoru! ... 

O SR. JOSE: LINS (ARENA- CE)- Agoru que o projeto cntm cm 
npcraçiHJ, ag:ora que entra cm produção a primciru unidade fabril. 

O Sr. Evandro Carrelru (M DB- AM)- Nobre Sen:.1llor, o Projeto .la ri 
j{t atua cnm aeroportos hú dCI. anos. 

O sn .. JOSf: UNS (ARENA- CE)- E claro, hú dct anns. t-.1a~ quan
tos prnjctn~ agropccu<'•rios da t\mal.ônia tí:m :1ernportns? Quase toUos. N{to 
~c fa.' \i;tJ.,:crn na Am;winia sem apoio Uc acmpnrtos, nohrc Scnadnr. 

•ft"P, §_ •• ·- - IHifO _;, t_, 

O SR. PRESIDENTE (Lourhal Baplisla)- Comunico a V. E:<• nobre 
Scn:1dor Jo•;é Lins, que só dispõe de cinco minutos p:1r;.1 concluir seu discurso. 

O SR. JOSE: LJNS (AR'ENA -CE)- Sr. J>rosidcntc, vou torminar 
rcal1rmando que o Ministro Mário Andrc<~ua prometeu e está cumprindo o 
que prometeu. Est:.i r:llendo um completo levantamento sobre :t situ:.lç:io do 
Projeto Jari. Os relatórios estão prontos c S. Ex• dará informações complctus 
sobre ele no próximo diu 13 deste mês. No di<~ 12 ~e julho, Sr. Prcsidente, 
S. Ex' criou, juntumente com o Governo do Pará c do Amapá, um grupo es· 
peciul para uma completa av<~liação do projeto. 

Solidtn de v' h' que raça transcrever. ne!lte di~cur~u. os docurncrliO~ rc• 

l:llivos it rormaçào desse grupo. I orarmo ainda <~ V. Ex• que o relutório j[l roi 
entregue ao Ministério do Interior. Tenho também em mãos outros docu
mentos, dos qu:lis não darei conhecimento a cstc Plcn[lrio pura não me ante· 
cipar ao pronunciamento do Ministro Mário Andrc<~zza que certamente: fá. 
lo-á muito melhor do que cu. 

Concluo, Sr. Presidente, inrormando que aqueles que rculmcnte sc preo· 
cup:1m com o Projeto Jari terão brevemente <1 oportunid<~de de saber qucm 
tem mais ra1.ào, sc aquclcs que ra1.em denúncias üs vezes sem conhecimento 
de causu ou se aqueles que, realmente, estão trabalh<~ndo por estc Pais. 

Muito obrigado a V. Ex•. Sr. Presidente. Era o que tinha a dizer. (Muito 
bem!) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. JOS!! UNS. EM 
SEU DISCURSO: 

SUPERINTEND~NCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÓNIA 

OF. GS. N' 

Belém- Pará 
Em J do sotombro do 1979 

Exmo. Sr. 
Ccl. Mario David Andrcaua 
DD. Ministro de Estado do Interior 
Ministério do Interior 
Esplanada dos Ministi:rios 
BRAS! LIA-DF 

Senhor Ministro: 
Temos a grata satisr~ção de vir à presença de Vossa Exccli:nciu para 

;.1presentar o Relatório dos Trabalhos da Comissão constituída pelo Protoco· 
lo firmado entre: o Ministério do Interior, o Governo do Estado do P:1rá e o 
Governo do Território Federal do Amapá, com a finalidade de estudar c pro· 
por as medidas institucionais e udministrativas julgadas cabíveis par:1 o al
cançe dos propósitos, ali enunciados, com relação à crescente importância 
que vem assumindo o Projeto Jari no desenvolvimento c:conõmico s: social da 
Amazônia. 

A ComissJo preocupou-se:, acima de: tudo, em <~presentar u Vossa E\cc· 
li:ncia todas as sugestões c alternativas possíveis visando uma perfeita c com· 
piela definição d<~ presença do governo brasileiro na regjào onde se situa o 
Projeto Jari. 

Aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossa Exceléncia os 
protestos de elevada estima c prorundo respeito. Elias Sefcr, Coordenador 
Supcrintondonto da SUDAM. 

PROTOCOLO ENTRE O MINISTERIO DO INTERIOR 

O GOVERNO DO ESTADO DO PARA E O GOVERNO DO 

TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPA. 

O Ministério do Interior, neste ato representado pelo Ministro Mário 
Duvid Andrcazza: o Governo do Estado do Pará, represcntado pclo Gover
nador Alacid da Silva Nunes, c o Governo do Território Federal do Amapá, 
representado pelo Governador Annibal Barcelos, considerando: 

-a crescente importância que vem assumindo o Projeto Jõ~ri no dc~en· 
volvimcnto econõmico c social da Amazônia; 

- u mobilizuçào de milhares dc trabalhadores realizada pelo empreendi
mento; 

-o vulto d:~s obms de infra-estrutur;1já realizadas pelo cmprccndimen
to, inclusive no campo soci;,ll; 

- u necessidade de promoção de serviços públicos indispensáveis uo 
hclll•CSt:tr da ClllllUilidade de ITi.lhiiJhadorcs C de SeUS r;1miliurcs; 

- ;1 necessidade de prcstacàn de serviços inerentes ao Pllder Público, re
lacionados cmn a administração da Justiça, segurança pública c fiscali~:1çào 
dn cumprimento da lcgislaçàn; 

;.9" ~.-.. ~.~( :-·:):··L:~·:.!;:;!.d.®·:~>-.f::t:~i~:f~·,~ ·: .. ···· ·· ·· 
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- i.l necessidade de maior acompanhamento d:.1s atividades do Projeto, 
no comum interesse· do seu desenvolvimento c da promoção sócio-cconômica 
da comunidudc a de associada dircl:l ou indiret:~mente, resolvem: 

I' Constituir Comissiio, integrada pelo Superintendente da Superintcn· 
dência do Desenvolvimento da Amazônia, na qualidade de Coordenador, c 
por representantes dos Governos do Estado do Parfl e do Território Federul 
do Anwp:l, com a nnalid:~de de, no prazo de 60 (sessenta) dias, estudar e pro· 
por as medidas institucionais c udministrativasju\gudas cabíveis para o alcan· 
cc dos propósitos enunciados neste protocolo: 

2\1) Autorizar a Comissão ora imtituídu a solicitm a coluborução ou o 
ussessommento de outros órgãos públicos federais, estaduais c: municipais; 

311 ) Orientar os trabalhos da Comissão de: que trata este protocolo, no 
sentido de que sejam desenvolvidos cm estreita articulação com os demais ór
gãos púhlicos interessados e em especial, com as Prefeituras dos Municípios 
onde se acha localizado o Projeto Jari: Almeirim (PA) e Mazagão (AP): 

. 4~) Indicar para exame especial pela Comissão ora instituídu ti convc· 
niência de contruçào de rodovia ligundo u sede do Município de Almdrim 
aos principais núcleos urb:mos existentes no Projeto Jari e a instalação de nú· 
cleos administrativos junto ao empreendimento. 

Belém, 12 de julho de 1979, -Mario DaYid Andreazza, Ministro de Es· 
t;tdo do Interior- Alacid da Slha Nunes, Governador do Estado do Par:l
Annibal Barcelos, Govcrnudor do Território Federal do AmapÍI. 

ATO DO PRESIDENTE N• Z7, DE 1979 

O Presidente do Scnudo Federul, no uso das atribuições que lhe confc· 
rem os urtigas 52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno c de acordo 
com u delcgaçào de competência que lhe foi outorgada pelo Ato n"' 2, de 4 de 
;.thril de 1973, c tendo cm vistu o que consta do Processo n~' 003758/79, resolve 
~tposentur Renê Nunes, no cargo de Técnico Legislativo, Classe Especial, Có· 
digo SF-AL-011, Referência 57, do Grupo-Atividades de Apoio Legisl:ttivo 
llo Quadro Pcrmuncntc do Scnudo Federal, com base nos artigos 101. inciso 
III, c 102, inciso I, alínea a da Constituição da República Federativa do Brasil, 
combinados com os artigos 403, inciso li, 404, inciso I, c 392, * 49 da Rcso· 
luçào SF n\15H, de 1972 c artigo 405, inciso IV,* 2~' du mesma Resolução ttlte· 

r ado pelu Rcsoluç5o SF n~' 30, de 1971'1, com proventos integrais otcrescidos de 
2or.·;, c ii gratilicuç;io adicional u que tem direito nu forrn:t do artigo )\1 du Lei 
nl' 5.903 de 1973 c o artigo lO da Lei nv 4.345, de 1964, ohscrv:mdo-se o dis· 
rosto no artigo 102, ~ 2~' da Constituiçiio, 

Senado Federal, 5 1.h: setembro de 1979. -Senador l.ulz Vlunu, Prcsi· 
dente do Scn:tdo Federal. 

ATO DO PRESIDENTE N• ZH, DE 1979 

O Presidente do Senado Federal, no uso das suas :ttribuiçõcs regímen· 
tais, resolve designar Pefolu Cardoso Raulino, Técnico l.tgislativo, Classe 
"Espcci:tl", Rcfcrênciu 57, do Quadro Permanente, par:.t substituir Adéli:.1 
Leite Coelho, J)iretora da Subsecretariu de Biblioteca, código SF-DAS-1 O 1.3, 
do Quadro Permanente, duromte o período de seu afustumcnto cm gozo dL 
férius. 

Sent~do Federal, 5 de setembro de 1979.- Senador Lulz Vianu, Prcsi· 
dente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE N• Z9, DE 1979 

O Presidente do Scnudo Federal, no uso das utribuiçõcs que lhe confe· 
rem os artigos 52, item 38, c 97, inciso IV, do Regimento Interno c de acordo 
com a delcgaçào de competência que lhe foi outorgada pelo Ato nl' :!, de 4 de 
:~h ri I de 1973, c tendo em vista do que consta do Processo nV00350Jj79, rcsol· 
vc aposentar Lúzaro de Freitas, no curgo de Técnico Legislativo, Cl:.1sse "C", 
Código SF-AL·Oll, Referência 56, d:a Categoriu Funcionul de idénticu dcno· 
minuç~o. do Grupo-Atividades de Apoio Legislativo do Quudro Permanente do 
Scnudo Federal, com buse nos artigos 101, inciso 11, c 102, inciso I, alínea 1 

da Constituição d:1 Rcpúblicn Federativa do Brt~sil, combinados com os urti· 
gos 403, inciso 11, 404, inciso I, e 392, ~ 411 da Resolução SF n~' 58, de 1972 c ar
tigo 405, inciso IV,* 2~' da mesma Resolução ultcrado pclu RcsoluçUo SF n\1 
30, de 1978, com proventos integrais acrescidos de 20% cu gratilicaçlio adi· 
cionul a que tem direito na forma do artigo 311 da Lei nv 5.903, de 197 1 o urti· 
go lO da Lei n~' 4.345, de 1964, observundo-se o disposto no artigo lú2, * 2\1 d:1 
Constituiçào. 

Senado Fedcr:ll, 5 dt setembro de 1979.- Senador Luiz Viana, Presi
dente do Senado Fcdcrul. 

ATAS DE COMISSOES 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES 

11• REUNIÃO, REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 1979 

As dez horas c trinta minutos do diu vinte e oito de junho de mil nove
ccnlos c setenta c nove, nu Snla Ruy Barbosa, presentes os Senhores Senado
res Tarso Outra - Presidente, Lomanto Júnior, Henrique de La Rocque, 
Mendes Canale, Aloysio Chaves, Saldanha Derzi, Pedro Pedrossian, Mauro 
Bcnevides, Amaral Peixoto e Paulo Brossard, reúne-se a Comissão de Re· 
lacões Exteriores. 

Deixam de comparecer os Senhores Senudores Bernurdino Viu nu, A der· 
hal Jmcma, Almir Pinto, Lcnoir Vargas, José Sarney, Nelson Carneiro, lta· 
mar Franco, José Richa e Tancredo Neves. 

Ao consttltur a existência de quon1111 regimental, o Senhor Presidente de· 
dara ahertos os trtibalhos, sendo, na orortunidtl.dc, lidu c t~provadu ti :lta d:.1 
reunião unterior. 

A seguir, siio apreciadas as seguintes proposições: 
Projeto de Decreto Legislativo n~' 09j19 - Aprovu o texto do Acordo 

sohrc Imunidades, Isenções e Privilégios do Fundo Financeiro p;1m o Desen· 
volvimcnto da Bacia do Prata no Território dos Países Membros, uprovado na 
IX Confcrênciu de Chanceleres da Bacia do Prtl.t:l, a 9 de dezembro de 1977. 

Relator: Senador Mendes Canale 
P:trecer: F01vorúvcl 
Conclus;io: Arrov:u;Uo do parecer 
Projeto de Decreto Lcgislutivo nY 14/79- Aprovu o texto do AcorUu 

Jntcrrmcion;ll do Açúcar, concluído cm Genebra, a 7 de outubro de 1977. 
Rclutor: Senador Amurai Peixoto 
Parecer: Favori1vcl 
Conclusiio: Aprov;u;Uodo parecer 
Lo~o após, tornu·sc sccrctu u reunião, u Jim de ser apreciada u Mcnsu· 

~cm nv 103, de JIJ7'J, do Senhor Presidente du Repi1blicu, "submetendo ii 
aprnv;u;iw do Senado Fcllcral a escolha do Senhor Alberto Vusconccllo~ lia 

Cost:.1 c Silva, Ministro de Segundu Classe, da Carreira de Diplomatu, par:.1 
exercer a funçào de Embaixador do Brasil junto à Rtpúblic:l da Nigéria 
(Relator- Senador Tarso Outra). 

Nud:i mais havendo a trntar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Cândido 
Hippertt, Assistente da Comissão, a presente ata, que, lida e aprov:.id:.t, scr:l 
assinuda pelo Senhor Presidente, 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

5• REUNIÃO, REALIZADA EM 5 DE SETEMBRO DE \979, 

As onze horas do dia cinco de setembro do ano de mil novecentos e se· 
tenta c nove, na Sala de reuniões do Anexo "8", presentes os Srs. Senadores 
Arnon de Mello, Presidente, Alberto Silva, João Calmon e Affonso Camar· 
go, reúne-se t1 Comissão de Minas c Energia. 

Deixam de comrarecc:r, por motivo justificado, os Srs. ScnaUorcs Luiz 
Cav:.1lcuntc, Milton Cabral, Dirceu Curdoso,Jtamar Fr:mco e Henrique Sun
til\o, 

ConsttiHtda u existência de número regimentul, o Sr. Jlrcsidente dccluru 
:~bcrtos os tmbalhos, sendo dispensada u leituru da Ata du reunião anterior, 
que cm seguida é dadu como aprovuda. 

Prosseguindo, o Sr, Presidente concede a pulavra ao Sr. Senador Alberto 
Silva lJUC emite p:trccer pclu aprovuçlio do Projeto de Lei d:1 C:imura n\144, de 
1979, lJUC "autoriw a tr:msferênciu do dominio de hcns cncamp:tdu~. ante· 
riormentc vinculudos U concessiio da extinta Compunhiu Hidnj Elétricu de 
llna Esperança- COHE\lE". 

SuhmetiUo it discussi\o e votação, é o parecer urrovadu ~'~•lr unanimida· 
de. 

Nudu rn:lis huvcndu a trHtar, encerra-se a reunião, lavrando cu, l:runcis· 
cu Guilherme Thccs Ribeiro, Assistente du Comissiio, a pre~entc 1\tot, que, 
lida c aprovmln, serú assinada relo Sr. Presidente. 
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

10• REUNIÃO, REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 1977 

As dez horas do dia vinte: e oito de abril do ano de mil novccentos c se· 
tentn c sete, na S:.tla "Clóvis Uevilácquu", sob a Prcsid~ncia do Sr. Senador 
Jmio C;tlmon c a presença dos Srs. Scnadores Ruy Santos, Evc:lúsio Vicir:.t, 
llcnriquc de Lu Rocque, Mattos Leão, Adalberto Sena, Arnon de Mcllo, 
l·lcitor Dias, Cuttctc Pinheiro, Otto Lehmann, Ruy Carneiro, Lcnoir Vargas, 
Osircs Teixeira, Agcnor Maria, Itamar Franco, Danton Jobim, Luiz Vianu, 
Bragot Júnior, Augusto Franco, Benedito Ferreira, Tcotônio Vilclu, Dinartc 
Mariz c Marcos Freire c os Srs. Deputados !)risco Viana, Adriano Valente, 
L:IUro Leitão, Raimundo Parente:, Clcvcrson Teixeira, lgo Losso, Ninu Ri
beiro, Nelson Marchcsan, Carlos Wilson, Alcir Pimcntu c Luiz Rocha cm 
Srs. Jmé C:.1rlo.~ de Azevedo, Reitor da Universidade: Nacional de Brasilia, 
Padre José Vusconcellos, Presidente do Conselho Federal de Educação, Pro
fcssora A nn:1 Bcrnardcs, Diretora do Departamento de Ensino Fundamental 
do Ministério da Educação c Cultura, Arlindo Lopcs Corréa, Presidente do 
MOBRAL c o Sr. Ministro Fontoura, do Tribunal de Contas da União, são 
ahcrtos os trabollhos para a elaboração do Projeto Educação. 

O Sr. Presidente, Senador João Calmon, apôs algumas palavras elogio
sas, faz ingressar no recinto o Exm~' Sr. Ney Braga, Ministro da Educação c 
Cultur:.1, convidando·o a assumir o lugar de honra à Mesa. 

Ao conccdcr a palavra ao Sr. Ministro, o Sr. Presidente assina lu o rcgozi· 
jo c a honra da Comissão de: Educação c Cultura e dos dcrnais prescntcs cm 
cont:tr com a presença de tão ilustre convidado para proferir palestra seguida 
de debutes. 

Inicialmente, o Sr. Ministro Nc:y Braga fala da prcocupaç;:io do Minis
têrio da Educação c Cultura rcconheccr instituições da mais ulta vulia c afir
ma yuc se analisarmos o·que era untes, em termos de aparclhumento dc labo
ratôrios, etc., podcmos verificar o grande passo que foi dado no ensino brasi
leiro c defcnde as muitas instituições quc, rcalmcnte, honram o Brasil, pcl11 
qu:.~lidudc do ensino quc ministram. 

Prosseguindo, salienta que ao assumir o Ministério, procurou cluborar 
polític:~ par:~ os trés sctorcs da atividade do Magistério. A política da cdu· 
<"1ção, a politica da cultura e a política da educação física c: desportos. Dcsdc 
o início não teve preocupação dc introduzir novas reformas, mesmo porque 
as reformas si'io muito rcccntcs e elas estão sendo implantadas gradativamc:n· 
te. Porém, uma das prcocupações i: a escolarização em oito anos para todo o 
Brusil. 

Em seguida, o Sr. Ministro discorre sobre os pontos fundamcntais cm 
que s~.· prco<.:up<~.; o ensino humanístico ao lado do ti:cnico; a qualidade c :1 
4u:mtidullc, ofcrta de vagas, a criação dc centros de integração - emprc· 
sajcscolu, a educaçi'io pré·escolar, I~' c 2~' graus, formação de profcssores, boi· 
sa Uo I~' gruu, ensino superior, ctc. 

Estamos, realmente, procurando desenvolver aquilo que desejávamos
concluiu o ilustre orador. Pode haver deficiências, mas temos que viver a rea· 
lidw.h:. O que não faha i: compreensão c vontade de rcccber colaboração, 

Após a exposição do Sr. Ministro, usam da palavra, pela ordem de ins· 
crição, como debatedores, os Srs. Senadores Evclásio Vieira, Henrique de La 
Rocque, Agcnor t\.·1aria, Adalberto Sena, Itamar Franco, Deputado Mc:nan· 
dro Minahim c o Scnador Benedito Ferreira. 

Finalizando, o Sr. Prcsidente, Senador João Calmon, renova, cm nomc 
da Comissão c dos presentes, os agradccimentos ao Ministro Ney Brag:1 pela 
sua primoros:~ c magistral exposição, confirmando ser o Sr. Ministro, um ho· 
mern do diálogo, dctcrminando, em seguida, que as notas taquignínc:.1s, tiio 
logo tmduzid:.ls, sejam publicadas em anexo à presente Ata. 

N:1Ua nHiis h;wcndo a tratar, cncc:rm-sc a reunião e, p:.ua ~:onstar, eu, 
Clcille Maria Barbosa Ferreira Cruz, Assistente dcComissào,luvrd a presen· 
te Ali! que, lida c :.~provuda, scr:l ussinuda pelo Sr. Presidente c v:d ll publi· 
caçi'1o, 

A .V I:',\' O ;1.·17'..1 IJ.-1 /li' REUNIA O lhl COMISSÃO DE EOUCA('tiO 
1:' CULTURA 00 SEN,IIJO Ff.'Of.'RAI., REAUZ,IDA MI.W IJI:' MI RI/. 
01:' IV77, IJEST/NM!.-1 A OUVIR A PALESTRtl, SEGUIIM IJI:' IJEBtl· 
TES, IJIJ SR. Nf.'Y IIRAG,J, MINISTRO IJA EIJVCti('AO t: CVLTUR,I, 
{!UI:' SI: l'l'/11./CA COM ,.1 DEVI 1M A UTORIZA('AO DO SR. PRESI· 
llf.'NTI:' /J.·I CU.ItiSStiO. 

l1residentc: Senador Joi'1o Cullllllll 
Vi~~.:-Prcsidcntc: Senador Evelúsio Vicir~' 

lnlcgru do upu.nhumcnto luqulgrdOco du fl•unlilu 

!S1•m "'''i.\·do tio Orador! 

, _; "'l .. • 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon) - Exmo. Sr. Scnudor Pctrônio 
Portclla, Presidente do Senado c do Congresso Nacional, que tanto nos honra 
com a sua presença, neste momento; Sr. Ministro da Educação e Cultura Ney 
Braga; Srs. Dirigentes do Ministério da Educação; Pe. José Vascancc:\los, 
Presidente do Conselho Federal de Educaçao; Srs. Senadores e Srs. Deputa· 
dos: 

Logo após a minha eleição para a Presidência da Comissão de: Educaçi'io 
e Cultura do Senado Federal, tomei a iniciativa de visitar o Ministro Ney 
Braga, que todos nós consideramos ainda, sentimentalmente, como integran· 
tc dcsta Casa. S. Ex• deixou traços indeléveis de sua fulgurante passagem pelo 
Scnado da República; conquistou, ao longo de toda a sua vida pública, no 
Paraná e nesta Casa, a gratidão, a admiração e a simpatia de todas nós. 

Durante a minha visita ao titular da Pasta da Educação e Cultura, S. Ex• 
anunciou que iria retribuir a minha visita, comparecendo a esta Comissão. 
!'lo decorrer do nosso encontro, expus.Jhc, cm linhas gerais, o projeto quc eu 
lançara ao tornar posse nesta Comissi'io, com a aprovação unánime dc meus 
colegas. A nossa Comissão, ao longo de dois anos- 1977 f 1978 -procura
ria claborar um projeto educaçilo, na base de um pacto nacional supraparti· 
dá rio, que teria como objctivo oferecer urna preciosa colaboração aos futuros 
Jlrcsidcntes da Rcpública. Não se trataria de um projeto educação para o ano 
2000. Trata.se de um projeto educação a ser cumprido a partir de 1979, 
com a duração previsível de, pelo menos, 20 a 25 anos. Portanto, o Projeto 
Educação scria cumprido, ao longo de um período de cerca de 22 anos, até o 
ano 2000, 

Ningut.m poderia sonhar com a solução do problema da Educação, em 
nosso País, a prazo curto ou mesmo a m~dio prazo. Aproveitaríamos, nesses 
dois anos, a colaboração não apenas do atual Ministro da Educação, que ad· 
quiriu uma rica cxpcriénci<~ no decorrer de sua gestão no MEC, mas também 
a c:xpcriência de cinco cx~Ministros de Estado, que são membros da noss:~ 
Comissão, Desses cinco ex-Ministros, três foram titulares do MEC: Gustavo 
Capanema, Tarso Outra e Jarbas P:~ssarinho. Dois outros foram, também, 
Ministros: Franco Montara, do Trabalho, e Cattcte Pinheiro, da SaUde. 
Além desscs cinco cx·Ministros dc Estado, a nossa Comissão i: integrada por 
cinco CX·Govcrnadores de: Estados, que sofreram todas as agruras d:1 falta de 
recursos financeiros para o setor da Educaçüo. São eles os Senadores Helví
dio Nunes, Arnon de Mello, Jarbas Passarinho, Adalberto Scna c: Gustavo 
Capam:ma. Além desses parlamentares, convocaríamos, par:1 participaçJo 
nesse Projeto Educação, o atual Deputado Fcderal Brigido Tinoco, que tam· 
bí:m foi Ministro da Educação e da Cultura. Seriam convocados, ainda, todos 
os cx-M inistros da Educação, Em ccrto momento, quando se cogitou dos no· 
mes a sercm convocados para colaborarem nesse Projeto Educação, surgiu 
uma indagação sobre a conveniência ou não de serem convocados ex· 
Ministros que tiveram os seus direitos políticos cassados pela Rc:voluçJo de 
março de 1964. 

Por iniciativa do Senador Jarbas Passarinho, ficou decidido, por unani· 
midade, que não seriam excluídos da lista de ex·Ministros os cassados pela 
Revolução, porque: segundo o ex-Ministro Jarbas Passarinho, S. Ex•. como titu· 
lar do MEC, inaugurara J Galcria de ex-Ministros da Educação, incluindo 
os que tiveram os seus direitos políticos cassados ou suspensos por 10 anos 
pela Revolução. Ainda mais, o ex-Ministro da Educação afirmou que, como 
antigo oficial do Exército, sabia que, nas paredes das várias unidades do glo· 
rioso Exército de Caxias, continuavam as fotografias dos comandantes que 
também foram atingidos pelas penalidades revolucionárias. Ficou decidido, 
então, que convocaríamos todos os ex· Ministros da Educação. 

t\ partir desse momento, estabeleci os cantatas com os primeiros ex· 
Ministros da Educação, por ordem cronológica, E já aceitaram o nosso con
vitc os ex· Ministros Pedro Calmon, Clemente Mariani e Antõnio Balbino. 

Colaborariam, também, na elaboração do 'Projeto Educação, o atu:1l 
Presidente do Conselho Federal de Educação, Pe, José Vasconcellos, que tan· 
to nos honra com a sua presença, e os ex·Presidentes do Conselho Fedcral de 
Educ:1çào. No elenco de colaboradores do Projeto Educação constam. ainda, 
todos os cxpoentes da Educação em nosso 'Pais. 

Por iniciativa, U1mbém, do ex·Ministro Jarbas Passarinho, esta Com is· 
silo tcrá a preocupação de convidar expoentes da Educ:1ção que defcnd:1rn 
pontos de vista contrários aos d:1 utual politica educacional do Pais. Segundo 
o Scnudor Jarbus Passarinho, que é, hoje, mcmbro desta Comissi'lo, S. Ex• CS· 

timarin muito poder dialogar, nesta Comissão, com ulguns expoentcs da Edu· 
cnçi'lo que teccram numerosas criticas à sua orientaçi'lo, quando titul:1r do 
M EC, c citou textuulmentc um deles, que escreveu um livro intitulado /J1• 
l·'omlltll a flu.uarinlw. 

O Ministro Ncy Uragu, ao ser visitado por mim, manifestou o seu aph!U· 
so irrcstrito t1 iniciutiv01 da Comissi'lo de Educação c Cultura do Senado Fede
ral. Prometeu, :.10 mesmo lcmpo, colocar:.\ disposição da noss:~ Comissi'lll os 

'"li, ... ll 
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dirigentes de todos os departamentos do MEC, para que colaborassem com a 
Comissão de Educação e Cultura da Cúmara Alta. 

Posteriormente, tive a iniciativa de propor um projt:to educaç;'to de úm· 
hito estadual. Visitando a Assembléia Legislativa do Parú, sugeri que todus as 
demais Assembléias também claborussem um projeto cducaçUo de âmbito 
estadu:tl, seguindo as linhas gerais do programa de'itU nossa Comissrto. Se· 
riam convocados pelas Assembléias Legislativas os ex·Sccrt:túrios de Edu· 
caçào, os ex-governadores, o atual secretário da Educação, o utual governa· 
dor, os ~1tuais c os ex-presidentes dos conselhos estaduais de Educação, bem 
como os exponentes da Educação cm cada Estado. 

Essa iniciativa foi aprovada, também por unanimidade, pela nossu Co· 
missão, e já rcccbi telegramas de cinco Assembléias Legislativas- de SUo 
Paulo, do Rio Grande do Sul, do Maranhão. da Bahia c do Pur{t -
comunicitndo·me que estavam dispostas a iniciar a claboruçào desse Projeto 
Educação de úmbito estadual. 

No mês de junho, do próximo ano, receberemos esses projetas de edu
caÇão de âmbito estadual. Teremos, assim. completado um diagnóstico Oit· 
cional du Educação; teremos um retrato de corpo inteiro da Educação cm 
nosso P~tis. 

Com a experiência do atual e dos ex-Ministros da Educação c de todos 
os expoentes no selar, não nos limitaremos u fazer o diagnóstico, tentaremos 
indicar a terapi:utica, os remédios, para a solução do problema da Educação 
que não pode, obviamente, licar na dependência apenas da dedicação, do cs· 
forço c do patriotismo de um Presidente da República ou de um Ministro da 
Educ~1çào. É nccc::ssáriu a mobilização de todos os governantes c governudos, 
de tal maneira que seja feito um mutirão nacional para a solução do problc· 
m'a du educação, pelo menos até o ano 2000. 

Ao longo desses dois anos, p1ocuraremos esclarecer alguns pontos da 
maior importância que, infelizmente, ainda são muito controvertidos: um de· 
lcs sc refere à percentagem dos dispêndios públicos com a Educação em rc· 
laçào ao Orçamento Geral da União c aos orçamentos dos Estados e dos Mu· 
nicípios. 

De acordo com algumas informações, inclusive da Assessoria Legislativa 
do Senado, atualmcnte, o percentual do Orçamento Geral da União pura u 
função Educação gira cm torno de quase 8%. De acordo com outras infor· 
mações, c para efeito de comparaçUo com exercícios anteriores, esse pcrcen· 
tuul aparece girando em torno de 12%. Finalmente, no plt:nário do Senado, já 
foi feita :t afirmaçUo, na base da maior seriedade, de que o percentual do 
Orçamento Gerul da União para a função Educação gira cm torno de 20 ou 
de 24%. Não é possível que nós, Senadores, continuemos a debater qual é o 
pcrccntu:tl do Orçamento Geral da União para a função Educação! 

Em virtude dessa controvérsia, o Brasil aparece, no Anuário da UNES· 
CO, colocado abaixo de 79 países cm dispêndios públicos com a Educ>tçào. 
em rdaçào do Produto Nacional Bruto. 

Aqui, utruvés dcsla Comissão, c contundo com a colaboração do Minis
tério das Rt:lações Exteriores, tenho tentado cm vão uma retilicaçiio da 
UNESCO, t:m relação a essa posiçUo realmente humilhuntc, cm que o Br:tsil 
arwrece naqueles anuários, que circul:tm amplamente no mundo capit:tlista c 
no mundo soci:tlistu. 

O problema do perct:ntual gir:t, principalmente, em torno do seguinte 
ponto: p:tra efeito do cálculo do percentual, exclui-se uma dett:rminud:t qu:tn· 
tia que representa, no Orçamento Geral da União, 30% do total da receita. 
Essa quuntia é representada por fundos, que têm uma destinução cspccilica 
como, por exemplo, o Imposto sobre Combustíveis Líquidos c Gasosos, o 
Imposto sobre Operaçõt:s Finuncc:iras, e outras verbas do mesmo tipo. 

E necessário que o Brusil, linalmentt:, através destu Casa, chegue u uma 
conclusão: se o Governo Federal estú gastando 8%, 12% ou 20%, e se o Brusil 
C mesmo o HOY puis do mundo em dispêncios públicos com Educuçüo, ou se 
ele está sendo vítima da má vontade da UNESCO. 

Por outro l:~do, os Est:tdos ufirmam qut: gastam 20, t: ati: um pouco nHtis 
de 20%, dos seus orçamentos, com Educuçào, Entretanto, neste livro, l:tnç:u.lo 
rer.:cntcmcntc pelo Sen:tdo, em que reúno toda u documcntaçiio sohrc a pro· 
pust:t de emenda it Constituiçito, procurando rcstitbeleccr um percentual dm 
orçamentos fedcr:tl, estaduais c municipuis para >t Educação, inclui unw c;trt:t 
do Secrct[trio de Edueilçito do Estudo de São Paulo, Professor José BonifCt· 
cio Coutinho Nogueira, corn a autoridade do cargo que ocupa de Secrctúrh1 
lht EdttCiiÇiio da Unidade da Fcder:u;rto que m:.tis gasta com Educ:tçito, c itlé o 
ano passHdo dispunh:t Uc urna verba superior it do Ministério d:t Educ:u;ih1 c 
Cultura para toJo o Br:t~il- l'enúmcno que, hoje, gmças itu Presidente Gci· 
sei coto Uiniimi~..·o Mini.~tro Ncy Braga, jlt n~o ocorre- al'irrna ele que, na 
rc;tlilladc, m t:: ... tados não c~tüo ~ttst:tmlo nem 10% tia sua receita com a l:du· 

r.:açün. A li r ma ele, uind;t, que para st:r encontrado es.~e perccnt ual é c\cluida a 
receita do ICM. 

Ni'to é possível que continuemos, indcfinid:tmcnte, com a imprc~~:w falsa 
de que cstumos gastando, nos Estados, 20o/n dos orçamentos com u EduciH;iio. E. 
<~gora mesmo, um t:x·Presidente da Comissüo de Educaçfto c Cultum da 
Ciimara dos l>cputados, Deputado Ãlvaro Vulle, divulgou um levantamento, 
feito sob a responsabilidade da sua Comissão cm todo o Brasil. Esse levanta
mento indic:t que 110 municípios brasileiros não gastam um centavo, sequer, 
com Educaçi'to, apesar da clareza da lei que lhes impõe a obrigaçüo de gust:l· 
rem, pelo menos, 20% nu área da Educação. Outros municípios, segundo o le
vantamento daquelu mesma comissão,limitum-sc a gastar CrS 10,00 por illlll 
com Educaçüo. 

Esta é, reulmcntc, uma situação que precisa ser csclarecidit, e o mclhur 
júrwn pum esse esclitrecimcnto é, sem dúvida alguma, o Congresso Nucinrwl. 

Outro ponto ê quc tem sido muito controvertido em todos os debates, 
aqui nu nossa Comissão, e que, inclusive, recebeu umu prcciosu col~thoraç;'to 
d:t Professora Anna Bernardes, Diretora do Departamento de Ensino Funllu· 
mental, quando fez magistral conferência, num simpósio sobre :t probtem{tti· 
ca educacional do Brasil. uqui no Senado Federal, esse ponto gir:t cm torno 
da taX':t de escolarid:tdc do nosso País. 

Divulglt·SC- e não é inverdade- que a taxa de escolaridade no Br:tsil 
l!iru cm torno de HMO. Aritmeticamente, essa afirmaçilo i: verdadeira, mus 
transmite aos brasileiros a falsa imprcssUo de que estamos no limiar da uni
versalizaçUo do ensino dt: 19 Grau. Se o ideal é \00% e o Brasil já atingiu a 
taxa de 68%, deveremos nos considerar quase: felizes, porque estamos quase 
no limiar da concretização do ideal da universalização do ensino. 

O que: é importante não é afirmar ou informar que a taxa de escolaridiidc 
é de 86%, o importante é exibir os dados fornecidos pelo Ministro Ney Bmga 
e pela Professam Anna Bernardes, bem como pela Professoru Tcrczinh:1 S:t· 
raiv:t, n>t Escola Superior de Guerra. Segundo esses dados, apenas 9% d<ts 
criançus brasileiras terminam o curso de 19 Grau. Ora, a Constituiçãb brasi· 
leiru alirma que os poderes públicos são obrigados a garantir 8 anos dC escola 
gratuit:l u 100% das crianças. No entanto, a Constituição está sendo dcrcspei· 
tada, c 91% das crianças brasileiras não terminam a escola de 19 Grau, 

Outro tema, sistematicamente abordado aqui na nossa Comissão, gir:t 
cm torno da gratuidade indiscriminada do ensino supt:rior. 

Muitas vezes, ouvimos a declaração de que a gratuidadc do ensino supc· 
rio r é um<t conquista brasileira ii ser prest:rvada, :t ser defendida com unhas c 
dentes. Na realid:tdc, precisamos ter u coragem de alirmar que gratuiJ:tdc do 
ensino superior nilo é uma conquista a ser preservada, mas sim uma espoliação 
que dcvc ser eliminada. Estamos dando ensino gratuito indiscriminadamente a 
400 mil jovens brasileiros à custa da espoliação de milhões de 
crhmças que estão fora das escolas de IY Grau. Segundo a Professor:t Anna 
Bernardes, n:t suu conft:ri:ncia, cerca de 3 milhões c SOO mil crianças ou 4 mi· 
lhões estiio fora das escolas de I9Grau, c 91% dus crianças, entre 7 c 14 anos, 
cvudem-se du escolu dc·l9 Grau e não concluem a terceira sí:ric, Estamos cer
tos de que este assunto será debatido, ao longo dos dois anos de nossa gcstrto 
:~qui na Comissão de Educação e Cultura. 

Outro problema, também, sempre controvertido, c que foi foc:tlintdo 
reta Pe. José Vasconcellos, nu sua ontológica conferência do uno passado 
.~obre it Educação, refere-se à qut:da d:t qualidade do ensino superior em nos~o 
País: de 1:11 mitndra que o Pc. José Vusconct:llos chegou a hesitar cm ch:mwr 
de universidade aquela t:scoltt que vem depois do 2~' Grau, referindo-se t1quclu 
coisa que up:trcct: Jepois da t:scol:t do 2Y Grau. Ele forneceu tt Comi~ ;ào de 
Educação dados extremamcntcs traumatizantes sobre a queda d:t quulid:tdc 
do ensino superior do Brasil; queda esta que preocupa tanto o Ministério da 
Educação que, por feliz decisão do Ministro Nt:y Braga, foi suspensa a auto· 
ril:tçüo d:t inst:thtçüo de novos cursos surcriores no Brusil, de novas cscolits 
superiores no Hrasil. 

Subemos que hi'1 muitas escol:ts superiores, no Br:tsil, do sctor pri\':tdn, 
lJUc siill vcrUadcirits f{thricus de diplomas, com professore~ Sem o mínimo de 
quulificaç;'w, íJUC p:1reccm ser um excelente negôcio, porque ela~ prolil'cr;un 
nunw esc<tlu cuJa vez nwior. 

Aind~t recentemente, li numjornul de São Pi.tulo o h;tlum;o de uma c~cola 
de ensino suplclivll, nüo Uc ensino superior. O lucro illlferido por c~~a c~cola 
de cn~ino suplctivll i: muito superior ao totitl do seu cupit;,tl, de cerca de cinco 
miliHics de cnuciros. E~sa c~cnla de ensino supletivo ganllllu, rlo :rno passa· 
do, ~etc milhl1cs de cru1.eirm, depois de dcdut.ido o lrnptl~to de Renda. 

Outro pruhlerna lj\11! rrcut.:tl['lit l) Ministro Ncy Brilgil, ~lUC larH,'llLI cm !..'li• 

r[ttcr c\pcrirncntal c~~c prujcto nu Brasil, é o dit rmrnicipalita~;üu du cn,inn. 
Tcrcrnm oportunidade, lambi:m, de di~cutir c~tc a~~untn, que é dtt mainr rrn
ptHt>Ülr.:ia. Se lcvarn111~ c111 !..'tlll~idcr;h;ito qltc IJ(Jf:; dos t-.1unir.:ípim hr;t,ilcirtr ... 
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tém menos de 40 mil hahitantes, c se levarmos cm conta, também, que, de 
a~.:ordo com lcv:lnt;:~mcnto recente do Instituto Br<.~silt:iro da t\dministraci'iu 
Municipal, 50(~i, dos prefeitos hmsílciros têm :~penas o :mtigo curso primúriu 
de quutro :mos: c o IBAM omite um detalhe: pcrcc:ntual dos prefeitos brasi· 
lcirm que n:'w têrn. sequer, tl curso primário completo: purtuntu, n~o poJe
riam assumir solinhos a responsuhilit..l:.tde do ensino de [v Cir>iU. 

O Ministério di! Educação c Cultur>ijã cstú lançando esse prujt:to, cm ca· 
rútcr c:ll.perimcnt;tl, inclusive no mc:u btudo, o Espírito Santo, onde o projeto 
de municip:ilil.<:u;iio tio ensino, linanci;.tdo pelo MEC, vai uhranger, inicial· 
mente, I:! dos 5J Municípios. 

lim outrn tema, que é permanente, na Comissi'io de Eúucaçüo c CLdtura 
Ucsta Casa, refere-se ao salúrio dos professores, dos professores de tm1ll~ w. 
níveis, mas prindp;llmcntc dos professores de JY Grau. E, ainda mais, no ~c
tor municir;d, onde aindii hoje há prol'cssor:ts primârias muni~.:ip:tis que g:t· 
nh:.nn entre JO c 100 cruleiros, enqu;mto um presidiârio, quando truhalha
c n fat. quasc sempre- ganha um salúrio mínimo, c ainda recebe casa do F..~
wdo, 4ue é a cadeia, comida, roupa de presidiário c roura liivada. Portanto, o 
rresidiúrio g~mh;t do Estado cerca de CrS 1.500,00 por mês, cnquanto a pro· 
fcs~ora prirnúria rnunicir:il, for:t do controle:, obviamente, do MEC, ainda ga· 
nha entre JO c I 00 crut.t:iros. Ainda rccentc:mcntc:, fui convid;.tdo a f:ll>tr num 
congresso dc professores da Amazónia c: arurci que ncstii úrca, numa dctcr· 
minada cidade, a 35 km da Ciipit:tl, uma professora primáriii municipal ainda 
cstú g;.tnlwndo hojc, em 1977, >~penas 35 cruzeiros por mês. E nos Estados do 
Centro do !)ais uma profcssoru primáriu municipal ainda giinha Cr$ H7,60. A 
Comissão de Educ;Jçno e Culturu vai levar avante o Projeto Educação, no 
plano federal c no plano cstadual. Não vamos adotar uma atitude críticu cm 
rclaçiio ao Poder Executivo, no ãmbito federal, municipal e c:staduiil. Em últi· 
ma anCtlisc, o que: vamos fazc:r é um julgamento do comport<.~mento da socie
dade brasileira cm relação ao problema da Educação. Por comodismo, quc:re
mos sempre utribuir ao Govc:rno ii rc:sponsabilidade exclusiva ou quase que 
e.xclusiva da solução do problema da Educação. Entendemos, c:ntrctanto, que 
a cduc:.tçno é um problema que dc:pcndc de: toda ii comunid:tdc brasileira. E. 
sobre esse aspecto, o Brasil tem atuiido de maneira cxtrcm<.~mente criticávc:l, 
porque cn4uanto no~ Estados Unidas o esforço educacional se divide na bast: 
de 70%, poder pUblico, e 30%, sctor privado, aqui no Brasil o c:!iforço cduca· 
cion:tl se concentra na biisc de 90% na árcu do Poder PUblico e de: lO% apenas 
na área do poder privado. 

Agradeço ao Ministro Ney Braga a sua presença na Comissão de: Edu
caçrw c Cultura e, principiilmentc, sua decisüo de responder a ind:tgações que 
lhe queiram dirigr os membros destu Comissão de Educ:tção e Cultura c os 
dcm:tis Scnadorc:s :.tqui presentes. S. Ex• está fazendo apenas uma visitii de 
corte.~ia a cstil C:tsa. Ele: voltará à Comissno de Educação e Cultura, a convite 
nosso, no ii nO quc vem, para dar sua inestimável contribuição à clabor:tção 
do Projeto Educação, 

Neste momento, entretanto, após sua expo!iição ele se colocar(t ü dispo· 
siçào dos nossos companheiros desta Cólsu, a que espiritualmente: S. E.x• per· 
tcnce, potra responder a quaisquer indagações ati: meio-di:1, quando tem um 
compromisso :1 que não pode fugir. 

O SR. NEY BRAGA- Com licença, Sr. Presidente, estou ü disposição 
da Comissão :ttê depois do meio-diu, c me sinto â vontade:, pois creio 4uc 
mais ind:tg:.~ções não scri'io feitas do que: aquelas que o próprio Presidente j~ 
fel. 

O SR. JOÃO CALMON- Com os renovados agriidccimcntos uo Mi· 
nistm Nev Brag:l e eminente Presidente Pctrônio Portellu, pela suii presen~'.l 
quc tanto. nos desvanece, concedo :t palavra ao Ministro Ncy Br:tga. 

O SR. NEY BRAGA - E lógico que me: sinto c:m casa. Escrevi muita 
cois:1 sohre o que cst:mtos falcndo no Ministt:rio, c sintetizei o que foi cscrito. 

Ouvi atcnt;tmcntc <IS puluvms do nosso Prc:sidc:me da Comissão. Vim 
aqui pm:t retrihuir uma visita, visitar amigos e conviver com os Scnhon:s to· 
Uos, dumntc alguns instiintes. 

Todos somos responsáveis pclu educ:.~çào no Brat:il. Devemos rcnlmcntc 
sum;tr esforço~. 11;1 muiws cubc:çils, muitas scntcnç:ts e muil:l!i idéias, há mui· 
tus diagnósticns, mas nós tcmos no Minist~rio o diagnóstico da cducaçiio no 
Brasil, c c~Hn a firmcnt de propósitos que o Governo tcm, enfrcnwndn a real i· 
thtdc hrasilcir:1, c~ti.IIIHlS procurundo resolver cs~c.'i problcnws. O quc cswmos 
fa1cndo nll r..linistêrio vou, :ll1S poucos, Ji1cr atJ Senhore~. 

Jnici:tlmcnte, desejuria di ter :tll PresiUcntc da Comissúo Jc J:dw.:a~üo c 
Cultur:t que teria mui tu prater cm rccchcr- creio que fl>i ~rav;tdu- 11 pw
nltnl·iantenttl de ahcrt ura desta rcuniito, r•tra que tl ,\t inist~rin pudesse, ue~dc 
jú, ;.tnalb>'l·lll, c dentro dn mais curlll praw rc~pnndcr itHJa~w~o·ócs, qltc ele c.~lú 
.cm wndiçúcs de re~ptlndcr, pari! que a (.\Jmis~;·tll tenha ~tlnhc~tmctllo. 

r.· 

Sobre os dados qut: sào discuttdos, sobre estatísticas que são avc:ntadas, 
.~ohre :1 qualidade do ensino, cujo pensamento cu não comungo de que: a qua
lidaúe do ensino está deteriorada, porque há realmente:, bons e maus estítbc:le· 
cimentos, hú instituições hoas. E é uma preocupação nossa reconhc:cermos 
in~titui~ôcs du mais alt~ valia, c se analisarmos o que cm, antes, cm termos de 
:trarelhamcnto de laboratórios, etc., podemos verilicar o gr<.~nde passo que 
fni dado no ensino hrasilc:iro. 

Então; vivendo c analisando com objctividadc:, com realismo c:ssa si
tu:u.;:'Lo, nós responderemos, c quero desde j~ defc:ndc:r muitas instituições 
que. realmente, honram o Br;Lsil, pela qualidade do ensino que ministram. 

btúvumos dizendo que, logo no início da nossa aúministraçào, procur:t
rnm clabontr política para os trí:s ~ctorcs da atividiide do ~agistt:rio. Enti'io, 
cluboramos a política da educação, a politic:t da cultur:t e a politica du edu
;;uç~o fisiça c desportos. 

b~a~ políticas todas tém, no seu prc~mbulo, uma parte que se: pode cha· 
mar dt: doutrinária; depois fixa uma açào, uma estratégia de ação e linal· 
mente, o'i objctivos a atingir. Na política de educação vamos focaliwr. de iní
cio, a cducaç;Jo, nó~ fix;1mos quutrn açõcs, que: são ii ação preventiva, que 
visa rcdulir ao mínimo os fatores que afetam a eficácia do sbtema cducacio
nul. Comn exemplo, citamos o pré·t:scolar, a alimentação escolur, que i: reul· 
mcntc uma das causas que dificultam o aproveitamento do ensino. Na açào 
çorretivu nós visamos suprir deficií:ncius quantitativas c qualitativ;~.s, Na ação 
dc cocrí:ncia, u articulõJção entre os Ui versos níveis c sistemas. E ação maximi
zador;:t, que é a obtençno c.la eficácia interna do sistc:ma, exemplo, o aper· 
feiçoamcnta dos professores. Não nos propomos, até: o final do mandata, a 
introduzir novas reformas. Desde o inicio tivemos t:sta preacup<~çào, mesmo 
ror que as reformas são muito rc:ct:ntes, e elas estão senda implantadas, como 
a própria lei diz, gradativamcnte. Uma das preocupaçaões- nós vamos tal· 
vcl analisar no Ensino Fundamcntiil - i: esta que a nosso Presidente, com 
muito culor, ardor c patriotismo ele advoga, que ê da escol:.~rização cm oito 
anos para todo o Brasil. Mas, a própria lei di1. que isto será feito gradativa· 
mente. E nós saímos de uma estac;~. muito atrás, cm termos de educação, se 
analisarmos recursos e se analisarmos metodologia, pois nos últimos anos t: 
que: demarramos, Então, ~ importante que analisemos a situação exala do 
Bra:-.il, ú~: ontem c de hoje:, c vejamos que há anos que ele vem dando passos 
para resolver esse problemii, que é: úe todos nós, Então, t: a gwOatividadc da 
imrlantaçào da reforma. 

Um outro ponto que: focali1.amos sempre em toda politica é o ensino hu
m;tnístico ao lado do ti:cnico; quer tlizer, ê dar ao homem não só o sabt:r mas, 
tamb~m. o crer. E analisarmos o mundo de hoje e verificarmos o que disse:, hú 
algum tempo, Ortega Garcez, ê verdade. Quer dizer, o mundo de hoJe: t:st~ se 
tornando, us:,im, um mundo de bárbaros, onde há muitos sábios t: pouca gen· 
te dc muiw cultura, de cultura mais gcnt:ralizada. Queremos que o tt:cnico te· 
nha alma e que creia na dc:mocracia, no Brasil, nos valores fund:rmcntais que 
informam J vida brasileira. Entno, esse ê um dos pontos que focalizamos em 
todu <t nossa política,~ o humanismo ao lado do tecnicismo. E outro é a quu
lidadc.: c quantidade:. A nossa preocupaçna, segundo o primeiro pronunciu· 
mentll 4uc liz, quando assumi o Ministério, ê que qu'eremos mais escolas. 
Aliás. dilcndo a friisr.: de um médico de Belo Horizonte que ouvi num Con· 
grcsso, há algum tempo, ,,m Londrina: "mai~ escolas sim, más cscolus não". 

Em seguida fizemos, de m<~neirii muito glob:.~l e rápida, o levantamento 
du merc~tdo de trabalho para que pudéssemos ofc:rtar vagas, tamb~m em 
funçno do mercado de trabalho, porque a expansão do ensino, que estamos 
procurando fazer, agora, controlada, através de autorização que vamos anuli
sar ;.1qui. Inclusive, segundo análise do Consc:lho Fiscal de Educação verifica
mos que nJo vumos ofertar só as vagas que o m~rcado de trabalho está nc:ces· 
sitando, \':tmos, tamb~m. vcrilicar a personalidade humana. o homem que 
quer tir:tr ~.:ursos, e a isso tem dirc:ito, e ou1ra!i úrcns que o mercado tlc: trabu· 
lho ni'io absorve, m;ts que informam ao final, até os Parliimcntos c várias po· 
Jeres, cm cscol•t~ e mesmo forJ del<.~s criando, :tssim, o que se pode dizer, na 
liter:llura, na arte c vúrios sctores da ~.:ulturu, a vida da Notçào, mesmo, cm 
termos cultur:tis. 

<.)u;.mtn ;10 mcrcotdo de tro:b;1lho, lizc:mos um levantamento, por exc:m· 
pio: da ncces~idaUe de rólos de desenvolvimento, du c:.w.ploraçào da hauXÍiil, 
da usina dc Tucurui, criando us cur:-.o~ n:ts Universidades do Pará c da Amu
!.ônia; il indlhtria têxtil dn Nordc~\c:, r:tr.l JS c:sculas técnicas; pctrO\jUÍmictt, 
rw ltdLi:l, indusive cri;unu~ .di um c~nt:u tccnologicu, etc; o centro inUustrial 
de:\ IC\ Tli: tl ró ln sidcrlrrt~i..:l) lÍL) E~rtrill1 San\n; a peSliUisa Jn petróleo: J 

usm;s hidrclr!trka de ltaipu, tutln i•.so l"nt om.dis;sdo r;:tpidamentc ~ ~.1s cursos 
irv~l.rl!l ampli:ll,';lll t.lc v:t~:l.~. ~.:ri.l(,':il-; Jc nov:rs Uisctplin;ls, curri~'llkr~ novo~. 
;1;rr;1 atender a <.:'.W mcr..:;n!o tk lLah.iiiH'. que vi~.1va otll imcJio.ltll desenvolvi-

.1' •• l .•. t ,.(.,( . • " •• q :1,'}11! 

' 
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mcntu dessas regilic~. dentro dc:,!tCS critério~ que aduwmo~. de qualiJadc Jc Formação de professore~; tivcmos ü plano de !9n a \974; o MEC ror-
ensino c de atender ao ·dcsc:nvolvimcnto cconômico. rnnu 144 mil professores do I~' Grau. Em c."<ccuçào, ugor;.1, o plann Llc 1975 a 

I 979, 4uc formmú .:!S mil. 
Outra preocupaçilo, também, foi a criaçüo rapidamente dos centros de Material escolar (lúpis. horruchu, etc.): cm 1974,23 milhõc::, de peç:1~; cm 

intcgruçào, emprcsujescola, que cu J'á via, antes do Ministério- c, nunca \976, 49 milhões de peças. 
pc:nsci c:m ir para a Educaçào, estava na Presidência de uma Fundação no Bolsa do I~' Grau; incremento de 56% de: 1975 a 1979. Quero comunicar (1 
Rio de Jam:iro, de descnvolvimento universitário, desenvolvimento c:conômi· · 

1 
, . . . d . ~ Comissão de Educaçào c Cultura que hoje mesmo assinarei u portari:l de: con· 

co c s
1
ocm I' c cn.t.ao cnamo~, ~o Rm ~c: Jan~1ro Eo centro e mtcgraçao cm- ti nu idade: das holsas daqueles que terminam o \9 c passam para o 21' Grau, que 

~rc.~~~. c~co a, .q~,c: JU estava.c:m. 0 e~.S~o Pau 0 • .' c~t.a.~o.s.' .ag·o·ra.' ~~.~~c~c· c:r;1 uma reivindicação das Comissõc:s de: Educação c: Cultura do Sc:nado Fc:· 
t.lnils d.~ cducaça~, com .do:tc centro:; ~~stu~udo~. 1 o das as escolas tccnn.:as,f~J-1 dera I c da Câmara dos Deputados. Nós vnmos aumcnt:~r, até 197H, mais 3QfJ(; 
gumas J:t o posSUiitm, c mstulamos mats !:tCIS, e estamos com esses centro 'i. ~m d , . .. b 1 .. 

I
. · · 1 · · css.1~ o sas. 

co cg10s agnco as, est;mHlS com 16 centros. Essc:s centro~ procurum u~cmprc· 
1 

• • • • • • • , • • • • .. 

sas, c quero diler ao Srs. que: quusc todos os alunos das escolas técnicus, com . O proJeto pró-Munlclplo c uma assJstenclil dada ao Mumc1p1o, c ~qu1 Jii 
exccçilo de certos cursos, quando tc:rminam o curso já têm emprcJ:tll cu oferta I v.:u umn certa rc:s~osta ú ~otíc!a de q~c: nós dcm.os 1,3 bilhiio de cruzeiro~ ao 
é muito menor ainda do que a procura. Estado do Para na, que nao se1 on~c c: que se fo1 busc:1r esse dado, c ped1 ao 

. , ~ Deputado Alvaro V alie pura dcpo1s conversarmos mas como me fizerum a 
Vamos, foca\1zar, agora, rapidamente, os rccursm para a educuç:ta, rc· . . ' 

cunr que: ouvim . 't b d'·. S . d J à C·lmon Ore<~· perf!unta, dcp01s entro cm dctalhc:s a rcspcllo do assunto. Recurso do ]I' gn1u 
s ~3 . . os mui 0., em 0 que lsse 0 ena or 0 0 a . · (Operação pró-município): 1975, .:!70 milhões; cm 1976, 450 milhõc:s; cm 

mc:nt.mos: o aumento de 9 .. %, Nunca houve este aumento, em termos de cdu- 1977 l:i 70 'lhões . T , . . . . 
caçào, de 1976 para 1977. O orçamc:nto do MEC aumentou em 92% nesse '- , .mi · • ·IUXIIO a mumCJf'IIOs. . . . . 
per iodo; quasc dobrou. Fizemos ainda mais, para os Estados c: M uniclpios A ux11io :10 29 grau. Os senhores podem tmagmar o crescimento do ens1no 
neste: Governo, a elevação gradativa de 5 para 9% na arrecadação dos impos· do 29 grau: e~1 !964, 439 mil c:studantes, Estumos atualmcntc com I ,8 e v a
tos fedc:rais, que é o fundo que contribui com 20% para a educação. Subiu de mos a .:!.5 milhoc:s. 
dois bilhões, em 1976, para mais de três c meio bilhões, em 1977, A c:lcvaçilo Com relação às bohas, tivemos um crescimc:nto de 36% de: 1974 a 1977, c: 
do salário-cducaçào, a alíquota de 1,4 foi aumentada para .:!,5, e a parcela dos cm 19n prc:tcndo aumentar mais 60%, nus bolsas de 2Y grau, cm face d:1s rei· 
Estados de metade para dois terços, A arrecadação subiu de 1,7, em 1975, vindicaçõc:s dos senhores parlamentares, Realmente, há necessidade de intcn· 
para 4,7 em 1976. O Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social, criado hit sincarmos a ajuda nesta formação do nível médio. E uma preocupação que 
cc:rca de dois anos deu dez bilhões de cruzeiros de financiamento, dos quais tc:mos, com rclaçào ao nível médio, c o nosso Departamento cstú bastante 
sete bilhões para a educação, fora do areamento. Queremos dizer, o orçamc:n· atento, c c:stamos procurando, de cc:rta forma, implantar esta reforma da pro· 
to federal, em 1977, nos diversos Ministi:rios, não só no anexo M EC, ele tem lission:tlização do ensino do 21' grau, com o esforço gigantesco da iniciativa 
24 bilhões destinados à cducaçilo e a receita estimada é de 194 bilhões. Então, privada c dos podc:rc:s públicos dos Estados, da Uniií.o e, também, dos Mu
a pc:rcentagc:m, se tomarmos em conta o. receita c despesa com a educação, v:~ i nicipios. 
acima de 12%. Construímos, com ajuda externa, em convênio, 58 novas instal<~çõcs de 

Uma outra prc:ocupuçiio nossa na polftica, foi, como jú disse, a edu· ensino do .:!Y grau. Instalamos a COAG RI c: reaparelhamos as escolas técnicas 
caç:lo pri:-cscolar. t lógico que o encargo C: dos Estados, não C: obrigarório, cm pc:ssoal, c:m material, cm novos cursos. Realmente, as c:scolas têcnic<ts são 
mas o objctivo fundamental é melhorar o aproveitamento da primeira série c:xcdcntes; podemos verilicur isso de perto, pois c:las silo mesmo um orgulho 
do I Grau; é prc:parar a criança para a entrada do 1 Grau. Foi criado no para nós c para iiquc:les homens que trubalham nelas. E estamos agor:.1 av:.~
MEC, cm 1975, o Programa Integrado de Atendimento Pré-Escolar, voltado liando esta rc:forma. No início -lembra-se muito bem o Sr. Presidente do 
particularmente: para a criança carente. Educação, saúde, nutrição e assistên- Conselho Fedc:ral de Educação- nós assumimos o Ministério com uma rc· 
cia soei:~!. Usa salas e mães de alunos que estão disponíveis c se ofc:n:cem para solução que dava uma pcrcentagem de pontos ao aluno no vestibular, que: ti· 
cste curso. Estão em organização, nos Estados, várias coordenações. O M EC vc:sse a prolissionalizaçiio do 211 grau. Em impedimento com o Conselho, aboli
d~ orientação geral, as normas, e ajuda também, de certa forma finunceira- mos essa percc:ntagcm, porque o Estado não podia oferecer profissional i
mente, dentro do possível, os Estados. Além disto, há no Ministério da Previ· zação em todos os cursos. Inclusive estava sendo burlada a lei, pois havia cer· 
déncia, também, a alimentação da criança na idade pré·cscolnr, através do ca de 153 profissões dadas cm estabclt:cimento do 29 grau, sem que isto fosse, 
Progrnma Nacional de Alimentação e Nutrição. realmente, a formação profissional. Era uma maneira de burlar ulc:i. Então, o 

Ensino de I'>' Grau. Todos sabemos que a responsabilidade é dos Estudos Conselho nos deu as habilitações búsicas, cm currículos, sctores ocup:~cionais 
e dos Municípios. O crescimento da escolarização de 7 aos 14 anos. Dado for- que, depois, podem dc:stinur·sc a vúrius profissões. Além disso, estamos ugo· 
necido pela professora citada pelo nosso Presidente, que é a Dirctora do De· r a, com a Fundação Getúlio Vargas c com técnicos do Ministério, estudando 
parlamento de Ensino Fundamental, a Professora Anna Bernardes, que nos t1 implanwção dc:stu lei,'cm entendimentos com o Ministério do Tmbalho, 
deu ainda ontem o índice até !962, inferior a 50%; em 1970,68% o índice de para um cusumcnto perfeito com o SES I, SENAI, SENA C, etc, 
escolaridade. t: lógico que escolaridade: não quer dizer que a criança esteja Ensino superior. Tínhamos, cm 1964, 142 mil alunos; cm 1970,425, mil; 
freqUentando uma escola de oito anos, mas ela está dentro da escola ou a es- cm 1976, I milhiio c 150 mil alunos. E um crescimento bem ucderado. 
cola que: tem uma sala- e si\o muitas- uma professora que dá várias classes Crédito educativo, Foi implantado ano pussudo, e em 1976 tínhamos 150 
- que também temos- mas estamos vencendo esta ~tapa, para atingirmos mil estudantes no cri:dito educativo, com 700 milhões de: cruzeiros, em 1977, 
dc:ntro d~ um prazo razoável- 4 anos na zona rural, e em seguida 8 anos- cst:~mos com 280 mil cstudantc:s, sc:ndo c:ste um dos maiores progr:1mas de: fi· 
que já estamos procurando atingir nas zonas urbanas. E pret~ndcmos, alé nunciamento de educuç~o do mundo, com .:!,7 bilhões de cruzeiros, que ti.lm· 
1979, atingir dentro d~ssa escolaridade, medido. nesses parámr.tros, 90%. bi:m não estão no orçamento, porque ê recurso vindo dc vúrias instituiç(jcs: 

O fluxo escolar, o degrau da 1• parn u 2• série, Em 1962 era de 443 em Bunco do Brasil, Ci1ixu Econômica, etc. Desses 2,7 milhões somc:ntc 400 mi· 
mil, cm 1970, de 519 em mil, em 1976, de 600 cm mil. l! realmente um rendi~ lhõcs estão no orçumento, que visam 11 haixar os juros, que: são de 15'1(,, com a 
mento que: está crescc:ndo, c: entendemos porque, rcconhc:cc:ndo que: isto ê c:1rêncin de um ou dois anos. Assim, o pagnmento i: feito no tempo cm que o 
uma realidade. empréstimo foi tirado. Os Scnhores conhecem muito bc:m, e podc:m im:~ginar 

Alimentação escolar. Em 1976, de 600 cm mil. t::, realmente, um rendi· 
menta que está crescendo e subemos da razão, reconhcccndo, também que í: 
umu verdude, 

E quero dizer, a esse respeito, que: em 1972 c 1973 perdemos o auxilio ex
terno. Entilo, cm 1970, o gusto com u nlimcntuçi'io escolar foi de 155 milhões 
de cruzeiros. Em 1976, de 1,3 bilhilo de cruzeiros. 

Livros para ulunos cnrcntes, produzidos para distribuição no uno scguin· 
te. Em 1974, roi de M,5 milhões de c:xcmplarcs. Em 1977, 20 milhões de 
cxc:mplures de livros distributdos a alunos curentcs. Quer dizc:r, um cresci· 
menta extraordinário que nós atentávamos especialmente pmu o aumento do 
custo do livro. Vcrilicumos que, cm três unos, elevamos de 8,5 puru 20 mi· 
lhõcs de exemplares de: distribuição pura o uluno carente. 

o esforço que: se cstú fazendo paru dar possibilidades a que o ui uno pobre pos· 
su fa1.er o curso. Portanto, hoje, são 280 mil estudantes que têm contrato com 
o crédito c:ducativo. Foi instulado o Conselho Nacional de PóS·Rr:.1duuçi10; o 
Plano N:1cional de Pós-graduuçào prevê, c:m cinco anos, 11 formação de 16 mil 
mcstes c 1.400 doutores. Temos os relatórios prontos, que c:nc:1minhurcnws ü 
Cumissiio, se for desejo de seu Jlresidente, cm todos eles cst:~mos li tingindo as 
metas anuais, c os rccurms que: o Ministério df1 par:1 c:ssa lin:didudc, mehidc. 
talveL, seja do orçumento. Creio que: o orçamento é du ordem dt.:. J milhõc~. 
Muis de 4 bilhôes de: cruzeiros nos três :mos, t.lc 1975 u 1977, 

Construção de mmpu.\· universit~rio. De 1975 u 1979, Os scnhllre~ acurn· 
panhum as reforrnus que cst<~mos implnnt:lndo. O ensino pa~sa Ue 4 para H 
anos. O ensino do .:!~grau entra com a profissionaliz:~çiw. I\ universit.lnlic se 
rcJ'orma com o ciclo hí1sico c o pronssionulinmtc, exigindo, de ccrtu l'ormu, a 
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construção dos wmpu.l' univcrsitúrios. Então, i: um esforço cxtr:tordin{trio de 
lodo o Ministério, que se voltu integralmente, com os senhores, pura :.1 reso
lução, cm termos brasileiros, dos problcmas, c dentro das condições que tc
mos. Paru que os Srs. observem, para a construção de cumpu.\· gastamo~ 5,2 
bilhões de cruzeiros. Este recurso ni'io est;í no orçamento, porque é cmprésti· 
mo cstrangc:iro ou empréstimo do FAS. São 5,2 milhões de cru;r.ciros, cm 23 
universidudcs! 

Hospitais universitários. Os senhores conhecem os hospituis univcrsi· 
tá rios, que sào muito carentes, Ainda há poucos dias, assinamos um convénio 
com os hospitais universitários da rede oficial de ensino, destinando 683 mi
lhões de cruzeiros para reformas e reaparelhamento de hospitais. 

Reconhecimento de curso. O esforço não é de hoje, é de há muito tempo. 
Mas queremos dizer o que se está fazendo hoje. Quando assumimos, a pri· 
mcira visita que fizemos foi ao Espírito Santo. Encontramos, a INESCAN 
sem o seu reconhecimento, com médicos contando vários anos de formados, 
com concursos feitos, sem poderem ser empregados porque não estavam rc· 
conhecidos. Então, o esforço nosso foi de fazer o reconhecimento de todos os 
cursos, pelo menos daqueles que já estavam com turmas formadas ou no ú\ti· 
mo uno. Nisto contamos com o Conselho Federal de Educação. Então, com 
esforço lizemos o seguinte: em 1974, reconhecemos 189 cursos: em 1975, 317: 
cm 1976, 444.1sto significou comissões que visitaram vários cursos, exame do 
corpo docente, do material existente, etc. Hoje, temos, creio que não chega a 
duas dezenas, cursos para reconhecimento de turmas que: ainda não termina
ram, mas que estão no último ano. Esperamos neste: ano, até julho ou agosto, 
reconhecer todos os cursos que: formam, inclusive, a turma deste: ano. 

Um programa que, realmente, chnmou-nos a atenção de início, em face 
da necessidade, diz respeito ao sc:tor agrário. Criamos um programa de Edu
cação Agrícola Superior (PEAS) e o desenvolvimento do Ensino Agrário que: 
se: chamou PRODECA. Destinamos 340 milhões, nesses anos, para este pro
grama. Estamos procurando criar uma autarquia especial, que a lei já prcvt:, 
para uma melhor agilização da universidade, quanto à administração. Temos 
criado cursos de curta duração, em função também do mt:rcado de: trabalho, 
no Norte:, no Nordt:ste, no Ccntro-Ot:ste, mercado este que está a exigir pro
fissionais competentes, com uma certa urgência. Estamos atualizando currí
culos - c já com comissão do mais alto nível -de Engenharia, Medicina, 
Ciênci:1s Agrárias, Educação e Arquitetura. 

O ensino supletivo, o MOBRAL Os senhores conhecem o MOBRAL: 
inclusive já esteve aqui o seu presidente, já houve até uma Comissão Parla· 
mentar de Inquérito. Esta Comissão deu como orientação ou determinação, 
como n:cebc:mos: "intensificação da absorção pelos sistemas estaduais dos 
menores de 9 aos 14 anos". Ora, isto é o programa do Departamento de En· 
sino Fundamental e já dissemos tudo que pensamos e o que está sendo feito 
para que isso se realize, inclusive, mais adiante, vamos verificar a formação 
de professores, inclusive pelo supletivo, o problema da formação de professo
res n:~s escolas superiores etc. 

A formação universitária voltada para a educação de adultas. Este foi 
um outro ponto. O Dcpurtamcnto de Ensino Supletivo, DESU, determinou 
isto em sua estratégia. Em 1976, formamos 6.400 professores para a educaçilo 
de adultos, c para 1977 estamos com a previsão da formação de 4.000 profes· 
sares: c ~.:orno queríamos, na cúpula, um curso de mestrado, foi inst:~\ado n:t 
Universidade Federal da Paraíba um curso de mestrado para cstu finalidade, 
cumprindo aquilo que a CPI nos indicou, nos determinou. 

Estrito cumprimento da alfabetização funcional, educação continuada 
de adolcsct:ntes c adultos. (! outra oricntaçilo da Comissão. Além da criação 
do MOBRAL, prevê expressamente u educação continuada do rccém
alfubctiz:~do. Os programas MOBRAL cultural, prolissionali;wntc, divcrsili
cado de açào comunitária, etc. atendem ao item 9 do plano que acompanha a 
lei de criação do MOBRAL. Há um plano que acompunha a lei de criação do 
MOBRAL, que este estú seguindo, exatamente. 

Esses progr:tmas propiciam a motivação, mobilização, flc.\ibilid;tdc c 
cornh:nc lt r'c:grcssào, etc. O MOBRAL j(t estt:vc aqui, e está aqui seu Presi
dente, c nós, quando os senhores quist:rcm, todos os nossos dirc:torcs de qmli· 
quer departamento de ensino estaremos sempre ;)s ordens, para :~qui comp:t
lt:ccr, !~cm formulismo, para discutir, como companheiros que: somos, volta· 
dos para o interesse da NaçJo. Nào há nada o que esconder, hú o que :tprc:n· 
der c cst:~ Comissão, estou certo, muito tem que cnsinm c nós, com o nwillr 
pr;tzcr, rccchcrcmos dc\a sugestõc:s. 

Outro pmlto ;t focalizar ê :1 revisão do sistema de remuneração dos pro· 
fcs~ore~. que a Comiss;io tumbêm abordou. Nôs jú e\evmnos de 45 p;tra (JS 
crutcirns, por uluno-progrumu. 

r\mpliaçào do número de membrm do Conselho de Administr:H;;ill, dt! 
cincn paril nove, Jí1 aumentanws c colocamos os memhros que a Cnmi~süo 
dctermilll'U, qtle foi Jn t.Jcpart:11nento de emino supletivo, t!tC. Ü~ ljlllltrll 

membros que a Comissão sugeriu, o Sr. Presidente já baixou um decreto c já 
os nomeamos. 

lncidênci:1 da regressão. f:. um ponto debatido e que, inclusive, o Sr. Pre· 
si dente o focalizou no inicio da sessão. Já assinamos com a FEFIESC, no Rio 
de Janeiro, um convênio para que ela estude essa rc:grt:ssão c com outras uni
versidades do Brasil; já está cm andamento isto. São os seis pontos que já es· 
tamos cumprindo. 

Ensino Supletivo. Se não me engano, este ponto, também, o Sr. Presi· 
dente focalizou. Verificamos que existem até anúncios como este: Passe o lim 
de semana em tal lugar e tire o curso: faça um exame supletivo. Realmente, 
isso nos preocupava, de~dc o inicio. Padronizamos, então, o certificado 
no ãmbito nacional; instalamos centros de ensino supletivo, ajudando os Es
tados, c tivemos 22 centros instalados, de 1974 a 1977. 

Curso de habilitação de professores. Formamos 25 mil professores, ago
ra, até o ano passado, num projeto que se chama LOGOS. E quanto a exame 
profissionalizante, já demos 3,500 certificados em trinta profissões. E capaci· 
tação de recursos humanos, para a educação de adultos. Prepara professores 
c pessoal técnico, com onze cursos. De 1974 a 1977,já disse, tivemos mais de 
!i mil capacitados. Temos o projeto Minerva, que é conhecido de todos, no 
qual estão envolvidas 150 mil pessoas cm todos os Estadas. Temos o curso su
pletivo João da Silva, pela televisão; a cstadua\ização do Projeto Saci, que i: 
um projeto que estava apen~s no Rio Grande do Norte c vamos estender para 
todo o Nordeste; c mais o problema de livro didático para o ensino supletiva. 
Distribuímos, cm 1977, 26 milhões de módulos. E quanto a Educação Física e 
Dt:sportos. Elaboramos a Política da Educação Física escolar: a educação 
física praticamente não a tínhamos nas escolas, c estamos fazendo agora uma 
política, como aquela do 19 e do 29 Graus, assim como a do superior: odes· 
porto de massa e o de alto nível. Até 1979, todas as universidades terão cam
pos esportivos. As instalações construídas para o 19 e 29 Graus, pelo MEC, ai· 
cancou, de 74 a 76: 62 pistas de atletismo; 37 piscinas, cm 3 anos c meio: 323 
quadras e campos esporti,.os; 118 ginásios cobertos e 45 módulos esportivos. 

Criamc..s cursos de cdl.lcação física no Norte e no Nordeste, inclusive cur
sos de aperfeiçoamento. Criamos 36 cursos de educ;:açdo física, porque há ca
rência de técnicos e de professores de educação física. Temos intercâmbio in
ternacional com diversos países, principalmente com a Alemanha Ocidental. 
E continuamos intensificando com as competiçúes estudantis, que formam, 
afinal, a massa para o JUBs (Jogos Universitários) e para os jogos estudantis 
brasileiros. 

Instalamos no Rio de Janeiro, em São Paulo c em Parto Alegre labora· 
tório de fisiologia do esforço e vamos instalar mai!i sete. Criamos o esporte 
para todos, que será desencadeado agora, dia 19 de maio, cm vários Estados. 
E criamos o fundo de assistência ao atleta profissional. Demos agora, em 
\977, 30 milhões de cruzeiros e assinamos um convénio com a FUGAP, que 
tamb~m atenderá outros Estados, para profissionalizar em outro setor o alie· 
ta do futebol, o atleta profissional, para que, quando não mais puder jogar 
futebol ele possa exercer outra atividadc:, e também dando a esse atleta, qu;m
do ele sair, em condições carentes, o pagamento da sua parte do INPS, para 
que ele tenha condições de procurar novo emprego. Afinal, atendimento a 
essa gente que, muitas vezes, brilha e não tem, depois, como continuar, por
que aos 32 ou 33 anos eles saem da vida esportiva. Inclusive, criamos, com a 
ajudo.~ do Conselho Federul de Educação, a profissão de auxiliar de educação 
física, no nível médio, que o supletivo vai dar a estes homens que têm essa ha· 
bi\itaçào, do atleta profissional, para que possam ajudar as escolas de 111 
Gr:1u, etc. nesse sctor. 

O Consclho Nt~cional de Desportos deu muita ajuda às confederações c 
feder.tçõcs, vis:mdo ao upcrfeiçoamento do atleta: Queremos intc:nsilic:1r o 
desportc nas cscol:ts de 111 Grau para formar base, porque ningu~m forma ex
cep.cion:tis se nào tiver base sólida, amp\:1, n:t formaçtlo do atlew desde os pri
meiros anos. 

Excepcionalmente, nós pinçumos no passado um Bento de Assis, pinça
mos agem um M:~druga, um Aruntcs, etc., na nat:lçtio, temos no futebol, por 
que'! Porque o futebol i· um esporte de mussa. Entüo, hú realmente, uma b:~sc 
na pirúmide c que di1 \{tem cima, na cúpula, o expoente múximo n:~quel:t uti· 
v idade t!sportiva. Temos que nmpliar us buses porque o futebol ump\iou t:lnto 
que cm toda parte do Bm~il há um cumpo de pelada. Entiio, temos, reu\mcn
te, bme para pinça r bons jogadores de futebol, o que nào ha\'i<.l há uns 10 ou 
15 ;mm atds, no atlcstismo, no busquetc, no vôlei, nu nataçi'to etc. Acumpa· 
nhamn~. por exemplo, nu nuuu;l1o, o aparecimento de um Ucncvenuto, um 
\'i!ar, et~o:, depois caiu uutru vc;r .. O busquete no tempo de Almir, Valmir, todo 
t!ste pcssoul, também ~urgiu c caiu novamente. Estamos prncuro.mdu inten~ili· 
\.'ar n de .... portn nos clubes, pelas federações, junto itquclas instituiçlic.., d11 emi
nu Superior, com o JEBS, com o JUBS, etc. 
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Os recursos em 1977 são da ordem de 184 milhões de cruzeiros. Tenho, 
aqui, us confederuções que foram contempludus: atletismo, basquete, boxe, 
ciclismo, esgrimu, e nuwcão que, agora, estamos com 3 milhõt:s dt: cruzeiros, 
inclusive estamos patrocinando um campeonato de primavera, em São Paulo, 
fazendo surgir novos valores. 

Incentivando, relativamente aos Estados Unidos, Alemanha, não só t~c
nicos vindo pura cá como também, mandarmos nossos expoentes lá, como 
por exemplo João Madruga, que está nos Estados Unidos aperfeiçoando-se 
na nalação. E assim vários outros. E recebi, há pouco, carta de agradccimen· 
to da nossa campeã sul-americana de lançamento de dardos. Está ali o Coro
nel Osni, que poderá também, sempre que for preciso, dizer daquilo que cstu
mos fazendo neste setor para despertar c criar, no povo, o hábito de praticur 
o atletismo. Só este ano estamos com cerca de 54 milhões de cruzeiros, saindo 
de zero, do ano passado, para a formação de núcleos de esporte, de campos 
nas escolas de I'~~ Grau. E muito importante que uma criança aprenda, desde 
o I'~~ Grau, a praticar o atletismo. 

Cultura. Temos procurado intensificá-lo, de todas as formas. São vários 
os órgãos e já temos a política nacional de cultura que- dizemos- o MEC 
não dirige, mas sim estimula, informa. Não é esta nossa preocupação, de diri· 
gira Cultura. Além do mais, criamos, por exemplo a FUNARTE, o Instituto 
Nacional de Música, de Artes Plásticas, A EMBRAFILME passou de 8 para 
80 milhões de cruzeiros. Vamos ler aqui, rapidamente, este sctor, porque é 
importante e temos satisfação cm mostrar que o Governo do Presidente Gei· 
sei está atento e procurando desenvolver este setor como ele merece, como ele 
neccssitâ. · 

A partir de 1975, tivemos a política nacional de cultura, a formação da 
FUNARTE, a fusão da EMBRAFILME c o CONCIME. De inicio, recebemos, 
já cm andamento, do Governo anterior, c intcnsincamos a reparação de ccr· 
tos prédios no Rio de Janeiro: 60 milhões de cruzeiros. E procuramos, de iní· 
cio, reparar o Palácio da Cultura, o Museu Histórico Nacional, a Biblioteca 
Nacional, o Museu Nacional de Belas Artes, o Museu Imperial, o Museu da 
República a Casa de Ruy Barbosa, o Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas 
Sociais. Depois disto tudo nós fomos ampliando para atender, porque real· 
mente a biblioteca estava cm estado de carência de energia clétrica, etc. Todos 
esses recursos foram para o setor de cultura. 

Em 1974, 128 milhões; cm 1975,.214 milhões; cm 1976, 308 milhões de 
cruzeiros: cm 1977, 560 milhões de cruzeiros. Só para o teatro patrocionamos 
300 espctáculos e os Srs. talvez tenham conhecimento da campanha que fize
mos da chamada Campanha das Kombis, pela qual os artistas de teatro e os 
empresários estão hoje muito agradecidos. Tanto que vendemos, nas zonas 
mais carentes, por exemplo, no Rio de Janeiro, na Zona Norte, nos subúr
bios, entradas com subsidias dados pelo MEC, Entrada de uma Kombi que 
custa na cidade, vamos dizer, 40 ou 50 cruzeiros, nós cedemos lO ou 20 cru· 
zciros. Então, levamos, no Rio c cm São Paulo, mais de 90 mil expectadores, 
em 1974; 1976, cerca de 300 mil expectadores, nesta campanha das Kombis, 
Vamos levar agora para Porto Alegre, Belo Horizonte, Curitiba, Salvador c 
outras Capitais. Nos cursos, neste setor do teatro, nós criamos preparação de 
professores de arte cénica, especialização para atares, iniciação teatral, intro
dução do teatro de bonecos, e ainda com várias documentações, porque 
publicamos muita coisa. 

Folclore - Temos nesse sctor uma publicação ampla. Reformamos o 
Museu do Folclore, lá no Catcte; instalamos vários cursos de orientação, con
cursos c várias publicações. Agora vamos publicar o atlas do folclore brasilci· 
ro. 

Artes Plásticas- Criamos o Instituto Nacional de Artes Plásticas. Rc· 
cupcramos o Museu do Açude. E preciso que digamos aos Srs. que a nossa 
Revista de Cultura, que era vendida c tinha cinco mil exemplares, cm 1975, 
cm 1976 era vendida por preço mais alto e tinha cinco mil exemplares de tira
gem. Agora, a partir de 1976, estamos vendendo a 8 cruzeiros, há uma procu
ra muito grande, c atingimos, no mês passado, uma vt:ndagcm de 70 mil 
exemplares. 

Em música, estamos realizando o projeto de estímulo às bundas de mú· 
sicu, agora. inclusive, com a TV Globo, o campeonato nacional de bundus, o 
projeto espiral, criação de orquestras em várius capitais. E teremoS 78 mil 
crianças tocando cm conjunto no Rio de Janeiro, e esperamos ter cm outras 
cidades também. Temos também o Projeto Barroco Mineiro, com 100 monta~ 
gcns já editadas, tendo sido preparado o primeiro álbum com dez discos e de· 
pois vamos fazer o barroco de São Paulo, Maranhão, Bahiu etc. Relativa· 
mente ao Projeto Monumento da M úsicu Popular Brasileira, já tive o prazer 
de lançar no Rio de Janeiro 8 discos c estão cm preparação muis 10 discos, 
st:ndo comcmorutivos de Villn Lobos, Nu rede nocional de música nós estu· 

nws dando concertos em 70 cidades, hoje. E jú estamos preparando o Diit 
Musical Jo Bmsil, inclusive criamos um prêmio M EC, que é. muito alto, para 
aquele que desenvolver a m;:lior atividade cultural no País. 

Quanto ao patrimõnio histórico, pnra não tomar mais tempo vou dar os 
dados em números, Nós temos o projeto do NordeSte, com os governos do 
Nordeste, c agon1 o Projeto Leste, com os GovCrnos do Rio de Janeiro, Mi· 
nus Gerais, Espírito Santo. E cm recursos para o IFAN, cm 1975,65 milhõt:s 
de cruzeiros: em 1979; 595 milhões de cruzeiros, sendo que 65 milhões de cru· 
zciros cm 1976 c 185 milhões de cruzeiros, agora, paro recuperaçiio, inclusive 
cm Ouro Preto e na Bahia. 

Programas Culturais com a universidade. Já temos convênio da FU· 
NARTE com 21 univcrsid:tdes, e estamos uplicando, cm 1977, nesses convi:· 
nios, ainda, 7 milhões de cruzeiros, pois precisamos ampliá-los, 

Em relação a cinema, já falei que a EMBRAFILME passou de 6 para 80 
milhões de cru1.eiros, estamos atendendo 302 entidades culturais e, cm 1976, 
elaboramos 191 projetas. 

Faço questão, também, de anotar, para encaminhar à Comissiio, quais 
os filmes que a EMBRAFILME financia, porque há uma certa incompreen
são entre a pornochanchada c aquilo que nós financiamos. Temos tido caute· 
la e, daqui para frente cada vez, de financiarmos bons filmes. Realmente, age· 
ra conseguimos para a EMBRAFILME, também, 100 milhões de cruzeiros 
este ano: ela tinha 8 milhões de capital, aumentamos no ano passado para 80 
milhões e agora demos mais 100 milhões, para que ela entre e também tenha 
mercado na televisão, para evitar, de certa forma, q~c tenhamos na televisão 
só Jilmes estrangeiros, o que não é mau, mas é preciso que dosemos, como fi. 
zcmos, o nacional, no início da Administração Gcisel, obrigando u frcqUên· 
cia, para criar o hábito de assistirmos a lilmes nacionais. Tivemos, agora, dois 
ou três nlmcs que ultrapassaram as expectativas, cm termos de bilheteria, ba~ 
tendo até os lilmcs mais afamados do cinema norte-americano. Estamos pro~ 
curando a melhoria da qualidade de filmes e a participação cm festivuis intcr· 
nacionais. 

O Livro Cultural. Estamos cocditando estudos brasileiros, romance, no
vela, conto, poesia, teatro, reeditamos, da Brasil ia na, documentos brasileiros, 
colcçõcs da Biblioteca Histórica Brasileira; titules lançados na literatura in· 
fantil, tnmbém na literatura juvenil, tudo isto distribuirei, porque temos to· 
dos estes dados, aqui, que os Srs. receberão, posteriormente. 

Criamos vários prêmios na Arca cultural c fizemos a instalação de biblio
tecas, coisa importante, porque é preciso que os Srs. notem que tive a satis
façiio de receber os escritores do Brasil c a saudação deles ao Ministério foi 
comovente, pelo esforço reconhecido deles, de que estamos cumprindo o nos
so dever. E um cumprimento de dever, mas é lógico que sentimos satisfaçiio 
quando não vemos só criticas, vemott aquilo que é reconhecimento do que to· 
dos nós estamos fazendo, cumprindo leis, e estamos trabalhando em conjun
to, Estudo, Ministério, etc. 

Bibliotecas. Em 1976, distribufmos, cooperamos e ajudamos a criação de 
560 bibliotecas novas. DiStribuímos 800 mil volumes c formamos, em trinta 
cursos, 600 auxiliares de biblioteca. Os recursos aplicados na área do livro 
cultural dobrou, de 1975 para 1976, c também de 1976 para 1977. 

Era o que tinha u dizer. Estamos, realmente, procurando desenvolver 
aquilo que desejávamos. Pode haver deficiências, mas temos que viver a reali
dade. O que não falta é compreensão e vontade de rcctbcr colaboração. En· 
tão, estou pronto- com a gratidão de quem faz uma visita c é muito bem re· 
cebido - para responder as perguntas que me forem formuladas, (Muito 
bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- Estão inscritos para o debate, 
sett: Srs. Parlamentares. O primeiro dcbatedor inscrito é o nobre Sr. Senador 
EYelásio Vieiru, V ice-Presidente da Comissão de Educaçiio c Cultura do Se· 
nado, Em seguido, formularão indagações os Srs. Senadores Henrique de La 
Rocque, Agenor Mhria, Adalberto Sena, Itamar Frunco e o Deputado Me· 
nandro M inahim. 

Com a palavra o nobre Senador Evelllsio Viciru. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA- Ministro Ney Braga, us minhas inda· 
gações nilo têm outro sentido a nilo ser buscar o esclarecimento, 

Medida altamente acertada é o crédito educativo. Evidenciado o seu su
cesso, por que nào estendê-lo tamb~m ao ensino de 2'~~ grau? 

O SR. NEY BRAGA- Quero responder o seguinte: iniciamos no ano 
passado o crédito educativo no ensino superior. Estamos estudando essa sua 
proposicilo que j{t conhecemos. por seus pronunciamentos. Quero, entretun· 
to, lt:mbrnr que hll, ugora, uma lei do inccntiYo paru a formuçtio, no Minis· 
tério do Trabalho, pura o treinamento de pessoal. Essu lei, possibilitu às cm~ 
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prcsus descontar no Imposto de Renda até 10%, o dobro do que gasum:m no 
sctor de cducaçlío com os seus empregados. Estamos cm entendimento com o 
Ministério do Trabalho para verificar o que se pode trazer disto para o Mi· 
nistério da Educação, E há, na Fundação Getúlio Vargas, um estudo nosso 
sobre o programa de financiamento à educação, que se estende também ao 21' 
grau. Entiio, creio que ternos uma porcentagem muito alta de 29 grau, oficial, 
muito mais alta do que no ensino superior. Então, o ensino superior foi para 
nós prioritário, nesse sentido de formação de recursos humanos, e também 
porque achamos que há necessidade de atendimento primeiro a ele, pelo nú· 
mero de estabelecimentos de 2\1 grau que estão nas mãos onciais. Mas, é urna 
sugestão que nós levamos com muito prazer. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA- Pouco além dc400 mil brasileiros têm o 
previlégio de freqUentar as nossas faculdades com ensino gratuito, Em con
trapartida, mais de 600 mil brasileiros pagam para freqUentar as nossas facul· 
dades. O Sr. Ministro acha essa discriminação certa? 

O SR. NEY BRAGA- Não é bem uma discriminação, é tradição e é, 
também, procurando desfazer isto que criamos o crédito educativo. Mas na 
anãlise -pois conheço o pensamento de V. Ex• cm termos de pagamento no 
ensino - precisamos fazer o seguinte: a freqUência da escola superior, hoje, 
jfl atinge, cm algumas faculdades, 40% de alunos carentes. E. a maioria das 
escolas não pagas, a maioria não das escolas, mas na proporção estão no 
Nordeste c no Norte; é onde há mais carência. Então, não vemos por que ins· 
tituir ensino pago nas escolas onciais. Não é pensamento nosso isso, c sim, 
ajudar, pelo crédito educativo, àqueles que estão pagando o ensino, que es· 
tão procurando o crédito educativo. Logicamente, V. Ex• tem a sua maneira 
de ver e nós a nossa, mas peço a V. Ex•- porque, inclusive hoje, pela manhã, 
lendo os jornais, li que o Sr. faria esta pergunta e deixei o Dr. Armando 
Mendes bem trabalhado para esclarecer V, Ex• com mais detalhes. Mas, o 
meu pensamento é permanecer como está, porque nós estamos entre dois sis· 
tcmus: um é o socialista, o ensino gratuito, que é pago porque é socialista; o 
outro é o ensino pago totalmente. Estamos no meio termo, no que acho que 
fazemos bem. E, ainda mais, a preocupação nossa é de que o crescimento ali· 
cial seja dentro do estritamente necessário. Hoje, há uma inversão do que era 
há algum tempo passado. O ensino privado, hoje, já passou -creio- dos 
60%. Por isso estamos atendendo gratuitamente, ainda, nas escolas superio· 
rcs, c vamos proporcionar melhores condições de acesso ao aluno carente, 
para que ele possa entrar também, porque hoje ele tem dificuldades, porra· 
zões económicas, sociais, etc. no acesso à própria escola não paga. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA- Temos carência de recursos para o ensi
no cm todos os graus. Se houvesse a cobrança no ensino oficial, no ensino su
perior, niio teríamos possibilidades de alocar, para o ensino fuildamcntal, 
uma importância expressiva, que pudesse abrandar o problema? 

O SR. NEY BRAGA -Creio que poderfamos buscar recursos em ou
tras fontes, até no Imposto de Renda. Porque se o aluno não é carente ele é de 
uma família ou ele mesmo paga o Imposto de Renda. Então, talvez daí se 
possa buscar recursos. Esse seu funcionamento do ensino nós estamos estu· 
dando, inclusive com a ajuda da Fundação. E realmente, uma posição nltidu, 
sólida, de V. Ex•, mas creio que o custo socialista não seja, ainda, válido que 
se corra para estabelecer o ensino pago, onde por tradição ele não é pago. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA - Nas Capitais estiio, exatamcntc, as 
famflias que possuem melhores rendimentos. As nossas universidades gratui
tas estão nas Capitais, na sua quase totalidade. No interior, onde estão a 
maioria dos estudantes das faculdades, eles têm que pagar. O Governo possi· 
bilita a empresas estrangeiras financiamentos com juros subsidiados; pura 
construirmos escolas temos, inclusive, que buscar financiamentos com juros e 
correçüo monetária. Nilo é isso uma injustiça, Sr. Ministro? 

O SR. NEY BRAGA- Nuo conheço o financiamento subsidiado nn 
instalação de indústrias. E preciso que analisemos bem o problema da indús· 
triu, porque indústria é emprego. Então, se não tivermos indústria não temos 
emprego. O Governo quando faz energia clé:trica, meu caro Senador, c cu por 
exemplo fiz, c nunca pensei cm energia clé:trica como quilowatt, nem V. Ex• 
pensa: pcnsa·se naquilo que ela v ui produzir; c o povo quer é: emprego c bem· 
estar, unnal. Entiio, realmente podemos verificar se n Capital tem, como cen· 
tro, us famílias mais bem situadas, é tumbém na Capital que o Imposto de 
Rendu entra mais. Então, é preciso que haja uma análise disto. E os cstabele· 
cimentos de ensino o que nilo fazemos com juros c corrcçi\o monetúriu~ E 
tllmbí:m há o subsidio. Nilo é a correçilo monet6riu normal, ele é subsidiado, 
tumbém. Enti\o, essa defesu nós fuzemos no Ministério de Educuçüo. Nilo é 
vcrdude que seja correçilo monetâriu intcgrnl, c o juro não é: baixo e u cor· 
rcçào rnonetllriu subsidiudu, também. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA- Mas, cm termo!. de investimento, a 
c:1çi1o niio arercce uma maior rentabilidade de que todos O!t demais 
dimcntos~ 

O SR. NEY BRAGA - Acredito e o Governo também cri: nisso; é 
melhor investimento que se pode fazer. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA- V, Ex•, em reunião do Conselho 
de Educação, em 1975, provavelmente cm novembro, anrmou que não 
justo que formandos de faculdades não reconhecidas continuassem sendo 
nidos, c que V. Ex• tinha um programa para, dentro em breve, eliminar 
irregularidade. São decorridos quase dois anos, por que o problema 
nua? 

O SR. NEY BRAGA - O problema não continua. Na minha 
nação eu disse: reconhecemos, de 1975 para cá, mais de mil cursos nessas 
diçõcs. E creio que não temos nem I O dessas turmas, que se formam este 
Está aqui o Presidente do Conselho. Quantos o Sr. tem lá para recont~ecc:~ 

O SR. PE. JOSE VASCONCELOS- Em situações irregulares, 
somente, 12 cursos. 

O SR. NEY BRAGA- Doze cursos, e mais de mil em 1975. De 
que estamos fazendo o esforço que V. Ex•, naturalmente, quer que se 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA- O Ministério da Educação e Cultura 
destinado recursos nnancciros para a instalação de Centros de ostuaos .>UIP" 
ti vos, visando a oferecer cursos a nível de I' grau. Tais centros SUiliCIIJVClS 
provocarão o esvaziamento na rede de ensino regular? Não estaria ai 
do um novo MOBRAL? 

O SR. NEY BRAGA- Não, porque depende da idade. O pro•blemaa 
ensino supletivo é que a freqUência é em função da idade. Não está 
um novo MOBRAL, porque, inclusive, o MOBRAL é vinculado e 
vo segue a orientação do Departamento de Ensino Supletivo; há •Coc>rdenl!Çã 
do ensino supletivo. Nào há esse perigo. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA- Falando aos membros do Conselho 
dera! de Educação, V. Ex• destacou a necessidade de melhorar a 
do ensino de J9 grau; c mais: é preciso que os rcspon~âveis devotem 
mente interesse às primeiras séries de I' grau, de onde muitas cri:1nças 
saindo mal alfabetizadas. O que tem o Ministério da Educação feito para 
lhorar essas qualidades? 

O SR. NEY BRAGA- Primeiro, a formação de professores; 
ajudando os Estados na cooperação pro-município; terceiro, on•entancto 
novas metodologias, cooperando com os Estados: é: o que estamos 
a lei permite e ajuda a que faça. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA- V. Ex• falou na carência do c:rédito 
cativo, I, 2 anos. A carência é de um ou de dois anos? 

O SR. NEY BRAGA- A caréncia é de um ano, e estamos 
agora, para o médico que tira residência, levar essa carência para dois 
Por isso que eu disse um ou dois anos. · 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA- A responsabilidade do ensino 
tal é das prefeituras municipais. 

O SR. NEY BRAGA - Do Estado e das prefeituras. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA- Mas, o que estA ocorrendo é que os 
dos não estiio entrando e as prefeituras é que estão assumindo essa 
bilidade pelas pressões locais. Nào seria mais juSto transferir diretamentc 
prefeituras o salário-educação? 

O SR. NEY BRAGA- Nós confiamos nos governos estaduais e eles 
tào repassando às prefeituras. Isso é um problema do Estado e um 1 
de legislação. Nós não acreditamos que se possa passar, porque o 
o seu plano global de atendimento dos municlpios. Aos poucos, 
pios que ti:m mais recursos podem ir assumindo o ensino do I' 
acreditamos que a fórmula atunl, ainda, é u vãlida pura que o 
dentro dos seu plano global, fazer essa distribuição dos recursos. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA - Duas perguntas, ainda, Sr. Mi 
V. Ex• entrou c voltou. Segundo a Comissão de Educaçi1o da 
Deputudos, nu distribuição dos recursos de 1976, o Ministério dn Educ!l,çuc 
Cultura teria drenado um bilhão c 300 milhões para o rico Estado do 

O SR. NEY BRAGA- Graças a Deus: 
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O SR. EVELASIO VIEIRA- E, graças a Deus, e nós de Sunt<1 Cut<~ri· 

nll, <~pluudimos c fazemos votos para que o Estudo do Paraná continue cres· 
cendo mais. 

O SR. EVELASIO VIEIRA -O Presidente M:lleus, vcrilicundo que a 
sua reeleição est<IVa amc:1çada, mudou as regr;1s do jogo. Os elementos, con
selheiros do Corinthiuns, da chupa de oposição, nilo se conformaram e, segun
do <I imprens:1 paulista, teriam feito uma denúncia ao Ministro d;1 Educm;i'10; 
e estit uma expecwtivu cm São Paulo cm rcliição ~ atitude do Ministro, se ele 
vai intervir no Corinthiuns~ I! a indugaçilo que fazemos, j6 que h6 esse clima 
de expectativa em Silo Paulo. 

O SR. NEY BRAGA- Pois o destino nos fez vizinhos e amigos. 

O SR. EVELASIO VIEIRA - Só que nós estnmos num" posição ... 

O SR, NEY BRAGA- Não, não é tanto não. A universid<1de do Esta· 
do de V. Ex• tem levado mais dinheiro do que a do Paruní1. 

O SR, EVELASIO VIEIRA- Não as fundações educacionais do intc· 
rior, Sr. Ministro. 

O SR. NEY BRAGA- Não, não vou fazer isso, vou estudur, pois, niio 
tenho nem essa atribuição, O único caminho i: o CND estudar o problema. 
Lamento í: que o Corinthians lute tanto na cúpula e nilo esqueça que o time 
dele precisa ser atendido. Mas, vou estudar c depois informa a V. Ex• 

O SR, NEY BRAGA - Não, só quero responder a V, Ex• que fun· 
dações tem. Tanto que os Deputados têm ido lá c tenho procurado atendê-los 
da melhor forma possfvel, inclusive através do FAZ, c o Paraná tem 3 univer
sidades estaduais, e pediria ao Dr. Edson que fizesse esse levantamento pura 
verificar entre os estabelecimentos superiores do Paraná, quais os recursos re· 
passados para as Universidades do Paraná e de San tu Catarina, e as estadu<Jis 
do Puraná. 

O SR. EVELASIO'VIEIRA- Entuo, V. Ex• me coloca na posiçuo da 
torcida do Corintians, para o povão, Ministro. 

O SR. NEY BRAGA- O povilo ó nossa gente, 

O SR. EVELASIO VIEIRA- Muito obrigado a V, Ex• 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- Tem u palavra o nobre Senador 
Henrique de La Rocque, 

E, então, depois, pedirei ao Dr. Edson o obséquio de enviar esses dados, 
por escrito, porque não há esse desequilfbrio. 

Senador Evclásio Vieira, V. Ex• tem suas posições e eu as respeito, mas 
há aqui um equívoco, Já telefonei até pura o Deputado Ãlvaro Vale, porque 
ele diz assim: Ajuda da União; ele coloca: Paraná, 1 bilhão, 319 milhões, Re· 
curses próprios, empregados na educação: 165 milhões. Até nem notr.i, por· 
que é um número tão gritante, e sou homem normal, racional e não ia fuzcr 
isso de forma alguma, porque seria uma irresponsabilidade, c não posso ad· 
mitir que se pense assim, Acredito que tenha sido um equívoco da datilogru· 
fiu. Então, pensei: primeiro, pode ser um empri:stimo do F AS. Ora, se o em· 
préstimo Í; do F AS não é: o MinistÍ;rio que está repassando; não i: cmpri:stimo 
do FAS. O empréstimo do FAS i: feito da Caixa Econômica pura o Estado e 
cm função do pedido do Estado e da cap:~cidade de endividumento do Esw
do. E passa pelo Senado c por ele é aprovado. 

E telefonei ao Governador, antes de poder falar com o Deputado Àlvaro 
Vu/lc, porque ele estava viajando, e o Governador me deu os dados do Para· 
ná. Primeiro, é o seguinte: como é: que o Paraná pode gastar sô 165 milhões, 
st: no meu tempo ele tinha JS mil professorus, hoje, ele deve tcr 50 mil. V, Ex• 
põe um mínimo de salário de professor, é mais do que isso, mas vamos pôr só 
para raciocínio um mil cruzeiros; dá 50 milhões por mês; 50 milhões vezes 
doze silo 600 milhões, c o Ministério nilo pode estar pagando o funcio· 
nulismo do Estado. Isso é óbvio. Então, o Paraná gastou: do Tesouro doEs· 
tudo, I bilhão c 428 milhões; do Fundo de Participaçtio, que é dele, 49; recur
sos próprios do FUNDEPAR, 35; salário-educaçüo, quota estadual, 120; 
salário-educação, quota federal, 14. Da União, PRODOPAR, federal - o 
PRODOPAR é: um convénio com o Paraguai e com a OEA, para ltaipu, 12 
milhões. Primeiro, convênio assinado antes da minhu administração, com 
vários Estados do Brasil: 20 milhões: outros recursos federais da ordem de .20 
milhões, O FAS, que não é: meu, i: Estado, Caixa Econômicu, aprovado por 
todos os trâmites de Fazenda, Senado, etc,, 205. De modo que se nós somar· 
mos a indu o FAS não dá esse número, Vou pedir à Cli.mara que reveja isso c 
informe como saiu esse número, Acredito que tenha respondido à pergunta 
de V, Ex•: houve ulgum equívoco, 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA- Na semana cm que o Corinthiansganha, 
a produtividade cm Silo Paulo aumenta. 

O SR. NEY BRAGA - E cu sou Corinthians. 

O SR. EVELASIO VIEIRA -O Sr. ó inteligente Ministro, no Rio o Sr. 
c! Flamengo, não é'! 

O SR. NEY BRAGA- Vasco. 

O SR. EVELASIO VIEIRA - Ah! Vasco, Mas, a maioria do povo é 
Flamengo, 

O SR, NEY BRAGA- Mus cu sempre fui Vasco, não mudou cumisu 
folcilmcntc, 

O SR. EVELASIO VIEIRA- Em Curitiba V, Ex• é Atlético c a maiu· 
riu do povo é Coritiba'! 

O SR. NEY BRAGA- O povo éCoritiba. M:~s, o Vusco surrou o Flu· 
mcngo muito hcm. Ali;h, ontem, niio sci se vi rum, o Flumcngo também suou 
pam t:t<.lnhar do Mudureiru. De modo que o Flamengo nfio estúmuito bem. 
(Ri.10.1) 

''•, 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE -Sr. Presidente, começaria 
:ilirmundo que grunde reunião é esta, que tem a presidi-la o abncgudo, o in· 
cansável, o destemido missionário da educação brasileira, que é V. Ex•, que 
teve u honra da presença do Presidente do Congresso Nacional, que delu só se 
ufastou por motivos imperiosos; que tem a assisti-la grande número dc cmi· 
nentcs figuras do Congrcsso Nacional; assistindo-a, também, o Magnifico 
Reitor du Universidade de Brasília e o eminentíssimo Presidente do Conselho 
Federal de Educação; di retores abnegudos do Ministério de Educação c Cul
tura c, tuntas outras figur<Js que se interessam pela problemâticu oru dcb:ttidu 
nesta Comissão, 

I nicou S. Ex• o Sr. Ministro Ncy Braga a suu fala, e no nosso cntender, 
iniciou-a muito bem, quando afirmou que a suu filosofia, dirigindo o seu Mi· 
nistí:rio, era que a parte técnicu acompanhasse pari pas.1·u a purte humana. 

Eu ousuria uditar, Sr. Ministro, que educar não i: apenus iluminar u men
te, mus, disciplinur também o espírito pura que o adestr01do receba, no máxi
mo, u messe do saber, Currcgamos todos nós- c sabemos, quer queiramos 
quer não- u sobrecarga de determinada e preferida psicose:, c Í; ela que tun· 
tas vezes comandu nossos destinos c nossas uções, 

O Senador João Calmon foi, nu realidade, no ano que passou, o inspira
dor c grande inccntivador do simpósio que lhe coube presidir, corno V ice
Presidente da Comissão de Educução e Cultura de então, na uusí:ncia de S. Ex• o 
notúvel ex-Ministro Tarso Outra, que por motivos de saúde a Brasíli;1 não podia 
comrarccer, foi o Senador João Calmon. também, que nos incen· 
ti vou c nos levou a realizar uquclc simpósio, que emboru simples a ele trouxe 
conferencistas eminentes como: o Padre José Vasconcelos, o Ministro Jarbas 
Pussarinho c essas notáveis mulheres, Terczinha Saraiva, Ester Figucredo, 
Anna Bern:1rdes c a Secrctár.ill de Educução do Estado do Rio de Junciro, que 
uqui cstiverum, indiscutivelmente, prestundo-nos informes prc:ciosíssimos c 
valiosos. E, hoje, quis o destino que o Senador João Calmon iniciusse o Sim· 
púsio, ex:.1tamente, com a fala de V. Ex• E recordo-me de que foi V. Ex• que 
nos deu a gr<~nde honra de encerrar o nosso simpósio. 

Lembro·me daquele dia cm que aqui chegando, com a modi:stia que o 
curaeteriza expondo o que tem feito em seu Ministério, não prometendo o 
que não está uo seu alcance, disse do muito que lá tem feito, E, hoje, renovun
do as mesmas dirctrizes, com o mesmo entusiasmo, nu Cas:1 que, como bem 
disse João Culmon C sua, porque daqui partiu, V. Ex• tem o privilégio de ter 
sentido as emoções do Executivo c do Legislativo, passando relo cornundo dn 
comunu de Curitibu, passando pclus honras do Comando·Muior do Executi· 
vo do Puruná, lendo sido Senador du República depois de ter sido Depu lado, 
e, hoje, com brilho, dirige a Pastu da Educação c Cultura do Governo Geiscl. 

V. Ex• aqui cstít c nos fez umu mugnílicu prcleçào. Disse-nos do muito 
4uc tem feito e do que uind:a pretende: rculizur, o que é mais importunte, ain· 
du, porque demonstr<1 que o entusiusmo niio se: cx:1uriu. 

Eu ousnriu dizer, Ministro, com a frunquczu que Deus me deu, que cm 
vilrios derutrt:lmcntos onde: o Purlumentar, por estu ou por uquelu rutilo, C 
uhrigudo u ir c a fre{]Ucntur, tluundo não recehcmos u dcvidu ucolhilla, quun· 
llo nos consideram imrenitente pedinte, uquclc que por certo, v ui pcrturhur u 
scrcnit.Jallc que deve cercar o estullo do técnico, no M inislério da Educ:u;i1n, 
lít nunca fui para tratur dos interesses du minha ternt, que nim tivcs~e ~h..Jo rc· 
cchit.Jo, pm quuiLIUcr departumento que passussc, sem u devida consideruçi1o 
e o maior respeito ao pleilo que lít me levou, 
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A ~ua equipe, Ministro, a ela quero fatcr um elogio e-,recial. E porque 

nãn posso elogiar a todo~ c cn;iltecer a cada um assinalo, apenas, ;t re~soa li
d:dg:l de C:trlos Alberto Direito, o Chefe do seu Gabinete. E conto-lhe- c é 
muito honroso n:mar o fato- que lú estando hú dias, com dctcrminadí! pe:;
stla do meu relacionamento, esta pessoa me fazia, ao deixar o Gubinctc de 
Carlos A lbcrto, o seu retruto, de uma forma muito certa c apropri;tda. "Sena
dor, o Chefe de Gabinete do Ministro Ney Braga é um homem uhjctivo, mas 
educado." E que se pode dizer não, í: que se pode deixar de atender, mas pro
curundo fazí:-lo de uma maneira que nós outros compreendamos devidamen
te as razões da recusa. 

E. agora, Ministro, as indagações; c:las são poucas mas me interess;tm. 
V. Ex• dccl:trou 4ue trés filmes hr:Jsilciro foram feitos, com um recolhimento 
de bilhctt:ria extraordinário. I ndug:tria a V, Ex•, por curiosidade, qu;ti!! exat;t· 
mente es~c~ trés filmes, cuja am:cadação !lupcrou u dos maiores filmes de o ri· 
gcm intcnwcional. 

O SR. NEY BRAGA- Chica da Silva, o outro roi Tiradcntcs c a Inde
pendência c o outro foi Dona Flor. 

O SR, HENRIQUE DE LA ROCQUE-Jndagaria, também," V. Ex• 
me permitisse, se a EM BRAFILME teve um dispêndio relativo ao sucesso 
desses empreendimentos? 

O SR. NEY BRAGA- Não posso afirmar, assim, com segurança, mas 
ela finunciou uma parte. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE- A altura das nccessidados? 

O SR. NEY BRAGA - Dentro de critérios estabelecidos, de editais 
programados e publicados, não houve nenhum c::.:cesso. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE- V. Ex• recentemente visitou o 
Município de Revelação, no meu Estado, Lá foi em companhia de maranhen· 
se ilustre, que é Edison Lobão. V, Ex• foi convidado e merecidamente para 
paraninf:Jr uma turma que terminava os seus estudos nesse município que, 
para honra do nosso Estado, hoje, cm determinados meses, arrecada mais do 
que a nossa Capital. Lá faço política aproximadamente há vinte anos. Co
nheço bem a têmpera do seu povo c sua gente, e ousaria, para satisfação mi
nha, indagar se o padrão educacional do meu querido Município de Impera
triz ulegrou e confortou V. Ex•. e o que sentiu de um estudo daquele que lá cs
tú'! 

O SR. NEY BRAGA- a lógico que tive excelente impressão; rui para
ninfa e estive lá na Faculdade de Educação, com professores, e a impressão 
foi a melhor. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE- Foi cxotamentc por isto que 
queria fazer esse upelo a V. Ex• c ao Padre Vasconcellos, pois estamos com 
um problema lá na Faculdade. 

O SR, NEY BRAGA- Não sei scó o Padre Vasconcellos ou o Dr. Ed
son, que:: estão com "a mão na massa", como se diz, e talvez possam esclare· 
ccr, E a Fuculdade de Educação de Imperatriz. 

O SR, EDSON- (Fora do microronc)- Está cm processo de reconhe
cimento. 

O SR. NEY BRAGA- Sei que o Faculdade está com um processo de re
conhecimento, mas houve um problema, baixamos em diligência e não sei se 
o processo já voltou. Havia, realmente, uma problemática grave, um proble
m:t referente a uutorizaçiío. 

O SR, EDSON - Jâ está sendo sanudu a dúvida. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE- Quero expressar a V, Ex• e a 
seus uuxiliurcs, bem como ao Presidente c aos membros do Conselho, o agru
dccimento do estudante de Imperatriz, pela compreensão que tiveram do 
problema, 

O SR. NEY DRAGA -Inclusive, nós encaminhamos recurso para que 
ela pudesse se reaparelhar e se colocar dentro dus exigências. Creio que utí: 
700 mil cruzeiros, ou coisa assim. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE- Agora, a última pergunto c 
agrudecendo, por antecedência, n fidalguia de V, Ex•, u perguntu tem que ser 
por viu obliquu. 

V. Ex• talvez desconhcçu, mus u primeira turma de formandos da FucuJ. 
dudc de Barbucenu, que tem u supervisioná-lu a FundaçUo Antônio Carlos, ti· 
tulou cercu de duus dezenas de estuduntcs murunhenses. Esses estudantes ob
tiveram vugu no referido estabelecimento pc:la minha mi\o, Huvium eles per· 
corrido o território nucionul, batido a vá rins portus, e n fidalguia do Udcr do 

Governo n:1 Citmara dos Dcput:Jdos, Deputado Jo~é: Bonifácio- c o Mara
nhão lhe licou a dever esse gr<tnde favor- permitiu com que não se fruslr:t!!· 
se a vocação desse!! estuduntes do nosso btado. E eles paru l:J foram, c lhc 
cunlidcncio que até scis c:studante!-1 que cstavum fazendo cur.~o~ na Bolívia, 
largaram-~e de lá paru se matricularem cm 8arbacena. Alguns fizeram esse 
tr:tnscurso a pi:, outros cm caminhão. Bateram no meu gabinete, eu os lcvav:J 
:m Deputado Josi: Bonifácio e ele os encaminhava à Fuculdade. 

T crminaram o curso hú dois anos e tive a grande ventura c a imema hon
ra de ser o paraninfo da turma, um b:Jcharcl paraninfando mí:dicos, e a fcstu 
se rcvestiu de grande solenidade e se realizou na sede dos Cadetes da Acro
n:íutica de Barbucena. E sei também que, apesar dos esforços do Conselho 
Fcdcr:tl de Educação, havia uma problemática séria no problcmu de rcconhe· 
cimento da Faculdade de Burbaccna, que integra a Fundação Antônio Car
los. E, pura meu sossego, porque fui paraninfo, como estou explicando a V. 
Ex•, de cerc:t de vinte médicos do Maranhão que lá se formaram, ousaria per· 
guntur como última indag::tçào, que V. Ex• procurasse saber do Exm9 Padre 
Vasconccllos informes sobre essa situação. 

O SR. NEY BRAGA- Já cstú reconhecida a Faculdade de Burbacena, 
Senador. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE- a uma noticia que me agrada 
muito, porque V, Ex• sabe que os médicos estavam altamente preocupados 
com o desfecho desse recurso, 

Então, Sr. Ministro, renovando os agradecimentos, desejo dizer apenas 
que V. Ex• continue, no Ministério da Educação, sendo aquilo que foi aqui 
no Senado: um representante do seu Estado que honrou tanto sua terra. 

O SR, NEY BRAGA - Muito obrigado. 

O SR, PRESIDENTE (João Calmon)- Com a palavra o nobre Sena
dor Agenor Maria. 

O SR, AGENOR MARIA- Sr. Ministro, gostaria de fazer três pergun
tas. A primeira: os proprietários de minifúndios e os trabalhadorcs rurais sem 
terra constituem 90% da população rural na minha Região Nordeste. Oitenta 
por cento das Prefeituras não dispõem de condições tinanceiras para arcar 
com a responsabilidade do ensino primário, na área rural. Assim sendo, c em 
decorrência desta realidade, estamos perdendo a juventude naquela região: 
cm gr:Jnde parte devido à falta de ensino público, ocasionando o es·:aLiamen
to do campo c a conseqUente inchação das cidades. Como está o Ministério 
encarando esse problema, que urge uma providência adequada e urgente? 
Esta í: a primeira pergunta. 

O SR. NEY BRAGA- Estamos procurando ajudar os Estados mais 
carentes para que eles construam c tenham professores nu zona rural. 

Esse problema que o Sr. aponta, meu caro Senador, não é da Educação, 
mas sim sócio~econômico, que acompanhamos em vários países do. mundo. 
Mas, essa preocupação sua é nossa, de atender as zonas mais necessitadas, 
tanto com o auxílio técnico como com o financeiro, somando-nos, assim, ao 
esforço do Estado, porque sabemos que o ensino fundamental cabe ao Esta
do. 

Assim, já nessr: aumento do salário~educnçào, nesse aumento do fundo 
de participação, demos mais recursos aos Estudos para que eles investissem 
nu Educação, que é realmente o grande investimento. Mas, estamos na opc~ 
ração pró-municípios e, inclusive, cm conví:nios firmados com Prefeitos des
sas zonas mais carentes c mais necessitadas, procurando de certa rorma ame· 
nizur este problema, esta situação que V. Ex• tão bem conhece e tão bem dela 
rala agora. 

Quero dizer que nós t01mbém pensamos nessa gente, pensamos nesse êxo
do, no problema que isso cria nas grandes cidades C, particularmente, nas di
ficuldades ocasionadas por aquelas fam!lias que vêm para a periferia, sofrer 
n:Js grandes cidades. O Ministério cst:1 tendo esse atendimento, tanto que eu 
enumerei, na Operação Pró·Municfpio, o aumento do volume de recursos 
que estamos destinundo a essas Prefeituras. 

Continuarei à disposição de sugestões de V. Ex• pmu, no Ministério, 
também somarmos esforços, todos nós, nesse problema da educação dessas 
regiões mais carentes, que é um problema cruciante e de todos nós. 

O SR, AGENOR MARIA- Muito obrigado. A segunda pergunta: 
Como est{t sendo implantado o ensino profissionalizante no setor rural, que 
sabemos ser, diante d01 moderna agricultura, hoje, uma necessidade de mão
de-obra especi:tlizudu, pois sabemos que o importante na irnplantuçi'lo da tec
nologia é a mào-dc-obru cupncituda c essa não existe, infelizmente, no Nor
deste. 
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O SR. NEY BRAGA - Primeiro, já focalizei que lemos no Nordeste 
varias escolas do setor. Segundo, temos agora esse treinamento de miioadea 
obrn - inclusive foi assinado hll poucos dias, depois de analisado também 
pelo Ministro da Educaçiio- entre o Ministro Arnaldo Pricto c o Ministro 
Allysson Paulinelli, com o sctOI' de formação, de aperfeiçoamento, de trcinua 
menta de pessoal. O MOBRAL, inclusive, treina tratoristus c técnicos do se· 
tor de agricultura. O Ensino Supletivo também se volta para esse sctor agoru. 

A preocupação nossa no J9 Grau não é tanto a terminal idade agor:1, nos 
oito unos, mas é dar tcrminalidade talvez antes dos oito anos, com iniciação 
para o trabalho da região, que é, na que V. Ex• fala, a utividude rural. 

O SR. AGENOR MARIA -Sr. Ministro, uma terceira e última per· 
gunta: soube-se pelos jornais que foi um estudo feito pelo MEC que levou o 
Governo a vetar a emenda que procrastinaria recursos do Orçamento à Edu· 
caçào. O que diz V. Ex• sobre isso? 

O SR. NEY BRAGA- O MEC faz parte de um Governo total, global, 
que tem um Pais que c:stfl cm desenvolvimento c que tem necessidades cm 
quase todos os selares. Sabemos, por exemplo, que precisamos investir cm 
energia détrica para dar empregos. Há pouco, ainda tive o prazer de referir 
isto ao Senador Evetásio Vieira. Temo:; necessidade de estradas pura trans· 
portar a produção do interior do País; temos necessidade de hospitais. E essas 
necessidades todas são prioritárias. O Governo tem que definir onde vai in· 
vestir. 

Quero focalizar, assim, retrocedendo, quando assumi, por exemplo, o 
Governo do Paraná. Sem que tenhamos rccussos, não podemos investir cm 
lugar nenhum. 1:: preciso que haja equilíbrio, c este equilíbrio o Governo Geia 
sei está tendo. Não podemos amarrar o Governo, porque amanhã, como a 
Educação pede mais de 12% e tem nos dispêndios da União com Educação, 
outros setores também podem pedir. Nós já temos muito imposto vinculado. 
E o Ministério deu o parecer porque, para ele, quanto mais recursos melhor. 
Cabe ao Governo realmente, como um todo, analisar as suas necessidades c 
destinar recursos de conformidade com essas necessidades. Muitas vezes elas 
nüo são nem a opinião pública, silo as necessidades do povo. Por isso, esta· 
mos realmente estudando, no conjunto global do Governo, das suas priorida· 
des, das suas necessidades, a quem esses recursos são necessários, para 
atcndêalos. Dentro disso o Governo tomou uma certa posição e temos a 
emenda do Senador João Calmon. 

O SR. AGENOR MARIA- Agradeço a V, Ex• podendo, pura con· 
cluir, afirmar que a maioria das Prefeituras da minha área não dispõem de 
verba para conservação das estradas vicinais, prejudicando demasiadamente 
o transporte dos produtos agrícolas, como também nüo tem condições finan· 
ceirus de arcar com o pagamento das professoras primárias, pois dizia a 
V. Ex• no ano passado, que hfl municípios no meu Estado cm que a professo· 
ra primária ganha 40 cruzeiros por mês c continuam, infelizmente, a perceber 
essa ínfima importância. 

Fico grato a V, Ex• pela atenção dispensada c espero que o Ministério, 
ainda na gestão de V. Ex•, possa resolver esse problema, que considero o 
mais grave da atualidade nacional, pois o futuro deste País, que é o nosso 
Pais, está na Agricultura. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- Com a palavra o nobre Senu· 
dor Adalberto Sena. 

O SR. ADALBERTO SENA- Ouvi com redobrada atenção, mesmo, a 
exposição de V, Ex•, c a ela irei dedicar uma abertura c análise especiais. E tea 
ria algumas perguntas a fazer, além das três que me reservei, mas a exposição 
do nobre Presidente João Calmon, seguida das indagações do nobre Senador 
Evelásio Vieira, meu companheiro de bancada que, como cu próprio, reprc· 
sentnmos a Oposição nestu Comissão de Educação c Cultura, dispensaram· 
me de repisar nu matéria porque já foi sulicientcmente explanuda por eles r. 
pelas respostas de V, Ex• 

Entretanto, permita· me V. Ex• três perguntas. Uma delas, exprimindo 
uma dúvida que ficou no meu csprrito, numa resposta duda por V, Ex• a um<l 
das indaguções do Senador Evelásio Vieira. O Senador Evell1sio Vieira sugc· 
riu que o sulúrio d:1 Educação fosse repassado aos municfpios c nilo somente 
uos Estudos, V, Ex• respondeu que os Estudos tinham uma politica global de 
muneira que eles mesmos fuzinm essl.! repasse de ucordo com essa politica glo· 
bul. 

O SR. NEY BRAGA- A responsabilidade do ensino fundamental é 
tamhém do Estado. 

O SR, ADALBERTO SENA- Sim, mus u minhu perguntu é u seguinte: 
hú muito~ municípios que .'!C qucix:m1 du açi\o dos Governos csladuuis ncssl! 

•',,' ·,···1 

repasse, Perguntaria a V, Ex• se o Ministério da Edut=ução ~Cultura tem Jl· 
gum meio de controlar a reguluridade desses repasses? 

O SR. NEY BRAGA- Não tem porque o Ministério respeita a uutono· 
mia do Estudo, de modo que o Ministério repassa o conjunto e o Estado upli· 
ca como houver por bem fazê·lo. Nilo hú meio de controlar. Realmente, o 
Ministério pode, unolisundo os planos do Estado, dur dos seus recursos mais 
para àqueles municípios que são menos n.quinhoudos pelo Estado. Isso ele 
pode fazer c está fazcmlo, mas não há essa hipótese de o Ministério interferir 
no plancj<~mento do sctor de construções, do Estado etc. 

O SR. ADALBERTO SENA- A segunda pergunta: V, Ex• ubordou 
ex<~ustivamcntc a questão da ação do Ministério no domínio da cultura. Per· 
guntaria a V. E . ..;• como o Ministério está vendo esse problema dos músicos 
brasileiros c tumbém das músicas brasileiras, Estou me buscando, alifls, nas 
paluvras do próprio Presidente-dirctor da FUNART, Mac:stro Mário Nobre, 
de que muitos desses músicos cstüo recorrendo a atividader. secundárias p:1r:1 
subsistirem. Assim tumbém a música brnsilcirn, que vem sofrendo uma con· 
corrCncia muito grar1de da música estrangeira. Quais as providCncius que o 
Ministério tem em vista para resolver esses dois problemas? 

O SR. NEY BRAGA - Pedimos ao Sindicato dos Músicos, depois da 
criação do instituto c, inclusive, à presidência da Ordem dos Músicos, que 
apresentassem sugc..-stõcs, porque com a fita, realmente, us casas noturnas das 
muiorcs cidades displ.!nsaram aqueles conjuntos de músicos c eles ficaram de· 
sem pregados. 

Assim, nossa preocupação é, de certa forma, buscar empregos para eles. 
Propusemos ao Ministério da Fazenda, c ele convocou, convidou os Sccrea 
tários dos Estados para verificar a possibilidade de que fosse descontado do 
ICM o recurso que fosse pago à música ao vivo por estabelecimentos de di· 
versões, hotéis, etc, Mas, não houve unanimidade c há um convênio entre os 
Estados que só quando houver unanimidade há modificação do selo. Não 
houve unanimidade e estamos continuando a insistir nisso, 

Certos tipos de hotéis, etc., ao invés de terem a fita, de terem discos, poa 
dcriam ter um conjunto c isto seria descontado do I CM. O ICM é do Estudo 
e, então, o Estado poderia nos dar esta ajuda, 

Estamos criando, agora, inclusive buscando no Sindicato dos Músicos 
um certo apoio, para dar recursos a eles, que sustentem esses músicos que no 
fim da vida não têm mais condições- não vou citar nomes, mas recebi outro 
dia, para satisfação minha, um memorial enorme dizendo que sou amigo de· 
lese pedindo uma aj1.1da para Araci Cortes, que é realmente uma grande figu· 
ra da música popular e está no fim da vida quase sem amparo. Estamos estu· 
dando uma forma de :1mpará-la, bem como a outros que tê:m nos procurado. 
Mas, nilo é a maneira de resolver o problema deles, O problema deles é de 
mercado. 

Assim, estamos querendo incentivar festivais de música, grupos de músia 
ea, orquestras de Ciimara, para percorrerem o Brasil procurando, pelo M inis· 
t~rio, dar emprego a eles. 

O SR. ADALBERTO SENA- Festivais de música popular brusileiru. 

O SR. NEY BRAGA- Música popular brasileira. Há inclusiv~ uma 
proposta, que estamos analisando, de cobrarmos, parn obrigar que as cm isso· 
ras tenham uma percentagem, Como nós elevamos de 84 para 112 ns cxi· 
biçàes de cinema nacionnl, para que essa percentagem seja mais alta da músi· 
ca popular brasileira, porque hoje cstumos inclusive dizendo dos autores c in· 
térpretes c vamos daqui a pouco :.munciar que batemos todos os recordes, 
ngoru, na arrcc<tdução do direito <~Utoral. 

Acreditamos que este trimestre superou u urrecadnçào total do uno pa~· 
sado nos direitos uutoruis, relas condições que nós, agoru, cumprindo u lei jll 
existente, tmtamos o problema do direito autoral. E o próprio Conselho do 
Dirl.!ito Autoral est[t estudando H maneira de como umpnrar mnis o músico 
brusilc:iro, além duquilo que já estamos fuzendo. 

O SR. ADALBERTO SENA- Muito obrigudo u V. Ex• 
A terceira pcrguntuj{t não é mais uma induSaçJo, mas sim um npclo o1 V. 

E>.• Aliás, c~ te upclo eu iria fazer da trihunu do Scnudo, mas vou aproveitar 
esw oportunidade, me~ mo porque V. Ex•, na sua exposição, teve :tlgunws in
cidências sohrc n matí:ri~. 

O nobre Senador Vusconcelos Torres >~pre~entou um projeto que fl)i C\• 

tu dado, ontem, na Comissüo de Educa~ViiO c Cultura, m:mdando im:luir o i;IJf· 

'i O de Artes Grálici.IS entrem minbtrados pela~ cscolit!>t tl:cniCil'i fcJcr:lis. C mi· 

hc :1 mim rclutur est~ projeto. Mas, antes dbso, tive o cmdado oe pru~ur<Lr o 
Dirctor de Ensino Mtdio no Minis1ério da Educuç:lo c Cultur;t raru que ele 
me 11ricnta~se sobre o que havia a respeito do <ts.,unto na úre.t llhlJudc M ioi•.· 
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léria. E a resposta do Departamento de Ensino Médio foi a seguinte: a habili· 
tução proposta de Artes Gráficas já estA prevista no Ensino de 2v Grau, tendo 
sido inclusive definido o respectivo currfculo mfnimo pelo Conselho Federal 
de Educação, segundo Parecer n' 4.572. Pois bem, cm virtude desse cmbasa
mcnto legal, informado pelo Ministério, dei o parecer pelo arquivamento do 
processo. Mas, verifiquei que o problema não ficava solucionado com isto, 
porque se o Ministé~io tem cmbasamcnto legal não há indfcio na resposta 
dada pelo Departamento de Ensino Médio de que o Ministério tivesse cui
dando ou cogitando de instalar esses cursos, muito embora as escolas técnicas 
pudessem fazê-lo. Então, a própria Comissão de Educação fez uma indi· 
caçilo, nesse sentido, ao Presidente do Senado, c cu gostaria de repetir, nessa 
oportunidade, que me privará por fazé·lo perante o Plenário do Senado, mes· 
mo como uma homenagem à imprensa que está aqui assistindo aos nossos 
trabalhos. Então, gostaria que V. Ex•, se passivei, cuidasse disso: instalasse 
esse curso c outros correlatas, conforme informação do próprio Ministério, 
que disse que muitas dessas escolas já possuem oficinas gráficas. Então, 
qucriamos que, nilo digo cm todas as escolas técnicas, pelo menos cm algu
mas ocorresse isso. 

O SR. NEY BRAGA- Pois não. V. Ex• pode deixar a indicação que eu 
recebo com o maior prazer. 

No inicio. o Sr. Presidente disse que cu teria que me retirar ao meio-dia c 
cu lhe disse que poderia permanecer por mais algum tempo. Mas, como tinha 
esse compromisso então vou dar um telefonema c jâ volto; é só pra transferir 
esse compromisso para outro horârio. Com licença. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- O Sr. Ministro voltarú dentro 
de poucos minutos. Suspendo, assim, a reunião, por cinco minutos. 

(Suspende-se a reunião por S minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- Estão reabertos os nossos tra· 
balhos. 

Com a palavra o nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Vou me resumir a apenas duas ou três 
perguntas, e as outras encaminharei por escrito, se V. Ex• permitir. 

O SR. NEY BRAGA - Pois não. 

O SR. ITAMAR FRANCO- A primeira delas ê a seguinte: se V. Ex• 
acha necessário, jâ, a criação do Ministério da Cultura. E vai me permitir o 
seguinte: V, Ex•, na sua brilhante palestra, falou praticamente 2/3 sobre edu· 
cação. Quando entrou no aspecto cultural, olhou o relógio, evidentemente 
preocupado com o seu tempo, c desenvolveu maior velocidade na expia· 
nação. 

O SR. NEY BRAGA- Explicarei. E que o Senador João Calmon me 
avisou, Jogo no início, que ele está interessado num projeto de educação. 
Quando houver um projeto para a cultura, cu tomarei 2/3 do tempo, porque 
cu asseguro a V. Ex• que 2/3 do meu tempo, no Ministi:rio, talvez seja para a 
cultura. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Mas, V. Ex• jáacha necessârio a criação 
do Ministério da Cultura? 

O SR. NEY DRAGA- Nua, não acho, creio que seria criar muitos Mi· 
nistérios c talvez os contactos, assim. com o próprio despacho do Presidente. 
Não vejo razão. Quando estudei Administração do meu Estado pensei até cm 
diminuir o número de secretarias c criar secrcturias de maior amplitude. Nós 
temos um projeto, agora, que estamos estudando, de reforma administrativa 
do Ministério, a criação de grandes Secretarias. Uma seria a Secretaria da 
Cultura, outra a Sccrcturia do Esporte, outra do Ensino Superior c outras do 
i' e 2v Graus. Em termos gerais. esta é a estrutura que nós damos. Mas, niio 
creio, no momento, que se possa dissociar o entrelaçamento que há entre 
Universidade c sctor cultural. c não creio que haja nccessidude de se criar 
muis um Ministério. No infcio estudamos isso, inclusive o Ministério de Cu I· 
turu c Turismo. Há outros pa!scs que ténl tecnologia. Em Silo Paulo hú a Se· 
cretaria de Tecnologia c Cultura. Mas nós não achumos que o momento seja 
du neccssidudc de se fazer isso, agora. 

O SR. ITAMAR FRANCO- A segunda pcrguntu E•'· 
V. Ex• é um homem de espírito Jibcrul, nilo uchu necessário j{l agoru, 

tumhém, n modificuçilo da legisluçilo pura o estudunte'! 

O SR. NEY BRAGA- Nuo, não acho, porque nem ela não foi uinda 
exutamcnte implantada. Nào foi uindu tcstudu. E pru todu essa legisl;u;ào nós 
ch:1mllmos os Srs. Reitores c conversumos com eles no sentido de que fossem 

criados dirctórios, etc. Então ela ainda não foi testada, como cstú. E creio 
que enquanto isso não for feito ela deve ficar como está. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Na minha universidade em Juiz de Fora, 
Sr. Ministro, já há uma experiência, nos cursos de Direito, do ensino dos di· 
rcitos fundamentais do homem. Como V. Ex• encararia a obrigatoriedade 
desse ensino cm todos os cursos superiores? 

O SR. NEY BRAGA- Creio que o Estudo dos Problemas Brasileiros 
poderia cuidar desse assunto porque temos condições, já estâ nu nossa legis· 
lação c é uma coisa que nós podemos tomar como sugestão, essa sua pcrgun .. 
ta, para que no Estudo de Problemas Brasileiros nós coloquemos também 
essa cadeira. 

O SR. ITAMAR FRANCO- A última pergunta, Sr. Ministro. Apesar 
do esforço do sctor do desporto de massa c de alto nivel, o Brasil não tem fci .. 
to boa figura nas Olimpíadas. Perguntaria cu: falha estrutural ou falta de 
atletas? 

O SR. NEY BRAGA- Creio que podcrfamos somar os dois. Nós es
tamos procurando agrupar isso c estudar através do Conselho Nacional de 
Desportos, dos sctores de confederações etc. V. Ex• pode ob!lervar que até 
agora, ainda, a COO, que trata primordialmente de futebol, tem dentro de si 
o atletismo c a natação. Estamos procurando tirar essas duas c criar a Confe
deração de Atletismo e a de Natação. Então, tenho a impressão de que esta· 
mos procurando a estrutura válida c a busca de técnicos que orientem cm to· 
dos os sctorcs esses nossos jovens que estão surgindo. Jâ focalizei, nobre Se· 
nadar. o problema do Madruga, que está nos Estados Unidos, já focalizei o 
problema do nosso convénio com a Alemanha Ocidental, para que venha o 
técnico nosso de lá para nos ajudar. Estamos procurando formar o altcta c 
despertar o desporto de massa também, para que a oferta, isto é, a base da pi· 
râmidc de oferta do atleta, seja maior, comeÇando na escola de 1' Grau. Os 
países não têm o desenvolvimento necessário nesse setor. Nos Estados Uni· 
dos, por exemplo. não surge o futebol porque não é hábito da massa jogar 
esse tipo de jogo. Eles jogam basquete, rubgy c outros jogos. Aqui, no Brasil. 
temos o futebol. Na hora cm que pudermos dar mais cancha, c estamos dan· 
do, c que a massa estudantil, desde o )9 Grau, jogue mais basquete, mais vôlei; 
não há pista, é muito raro. Até pouco tempo não havia uma pista de atlctis· 
mo c creio que cm 95% das cidades do Paranâ, como cm quase todos os ou· 
tros Estados. Então, se a criança não pratica o atletismo como vai surgir o 
atleta do futuro? Nós estamos dando infra·cstrutura, nessa estruturação ge· 
ral, para que haja treino nas escolas de I' c 29 Graus, nos jogos universitários. 
Vamos disputar, agora, vários campeonatos, c inclusive estamos com um 
projeto pedindo às TVs que despertem na juventude, na adolcsci:ncia, inclusi
ve nos pais, o sentimento de que há necessidade de se fazer educação física. 
Estamos tendo bons resultados c acredito que com essas reformulações que 
estamos fazendo nas estruturas gerais de anâlisc de clubes, de confederações, 
de escolas, de esportes mais no sentido olimpico, vamos ter bons res'uitados. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Gostaria apenas que V. Ex• desse um 
complemento à pergunta, para cu terminar. Essa rcformula.ção da CBD seria 
a curto ou a médio prazo? 

O SR. NEY BRAGA- Jâ pedi, inclusive, ao Coronel Eusy que fizêsse· 
mos essa semana. Não sei se vai sair agora. 

E quero dizer, também, que um dos problemas que o homem que todas 
as federações de natação elegem, para presidente dessa federação - é um 
consenso geral - ele pensa cm trazer a confederação para Brasilia. Acho 
mesmo útil que se venha trazendo esses órgãos para Brasília, mas não há uma 
infra-estrutura, ainda, de suporte. Mas, acredito 'que no próximo mês nós 
criemos a Confederação de Atletismo, porque há necessidade de que os rc· 
cursos sejam voltados pura esse setor, porque u CBD fica realmente ussober· 
bada com o futebol. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Muito obrigado. 

O SR. NEY BRAGA- Sempre às ordens, Senador. Tenho muito pra· 
zc:r e o M inisti:rio tem lú us suas portas abertas para qualquer esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- Com a palavra o nobre Depu
t:ldo Mcnandro Minuhim. 

O SR. MENANDRO MINAHIM- Antes de rormulur u minhu per· 
gunt:t, quero fclicitl1·lo pela brilhante c objc:tivu palestra com que brindou 
esse Plenário, dundo ussim, utodos nós, umu visl1o ccumênicu do muito que 
vem re:diwndo o seu Ministério. 



. ~ I!J' \ f I 

4194 Qulnta-rtlra 6 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAI.(S.çio lll Sel~mbm de 1979 

A minhu pergunta, Sr. Ministro, versa sobre o seguinte: Todos subcmos 
que a demanda cm busca das universidades é muito maior que o poder de 
oferta. Qual a razão, Sr. Ministro de o Governo niio haver, até a presente d:1· 
tu, autorizado o funcionamento, à noite, das mantidas pelo mesmo, :1 fim de 
que possam oferecer um maior número de matrfculas? 

O SR. NEY BRAGA- Nosso problema é a criação de novos cursos. 
Estamos analisando bem esse problema de quantidade c qualidade de ensino. 
O corpo docente é realmente um problema a ser analisado profundamente. 
Então, como o crescimento foi válido, até há pouco tempo, houve uma corri· 
da de oferta de número de vagas. Agora há necessidade de que unalisemo5 
este crescimento, com profundidade, Há multas escolas que têm vagas ocio
sas. Eu mesmo entreguei o diploma para um cidadão que terminou um curso. 
Imagine o custo desse cidadão, durante 4 anos de curso. Então, estamos hoje 
analisando, já que temos, hoje, os distritos geocducacionuis divididos, esta· 
mos analisando com uma Comissão do Conselho Federal de Educação e o 
próprio DAU, do MEC, as necessidades sociais regionais c nacion01is, para 
depois disso aprovarmos os cursos que nos estão sendo pedidos. HJ um ou 
dois cursos noturnos que vamos analisar porque, realmente, há o que é em· 
pregado de dia c busca o curso noturno. Se não me engano uma no Espírito 
Santo, outra em Sergipe c não sei se a Bahia tem essa reivindicação. A Parai· 
ba também. 

O SR. MENANDRO MINAHIM- Na Bahia, hã bem pouco tempo, 
funcionava apenas a Faculdade de Direito, à noite. 

O SR. NEY BRAGA- Agora, suspendemos qualquer autorização até 
que venha essa análise do Conselho Federal de Educação, porque não é 
possível estarmos autorizando cursos, um ao lado do outro, c que amanhã 
têm vag01s ociosas encarecendo o curso c, particularmente, certos cursos com 
professores que lecionam cm vários municípios c que, realmente, não podem 
prestar um serviço como é o de se desejar, de um bom professor. Então, essa 
análise está sendo feita, profundamente, c esperamos que até o segundo se· 
mestre deste ano tenhamos já análise c vamos dizer quais os cursos que sedio 
necessários ao desenvolvimento cconõmico c social do País. Vamos dizer isto 
c as instituições melhores, por certo, virão c o Conselho aprovará novos cu r· 
sos. Até lá nós sustamos qualquer autorização. 

O SR. MENANDRO MINAHIM - Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon) -Com a palavra o penúltimo de· 
batedor inscrito, nobre Senador Heitor Dias. 

O SR. HEITOR DIA8- Sr. Presidente, digno Ministro, não vou for· 
mular nenhuma pergunta; deixei propositadamente para me inscrever por úl· 
timo, para que as minhas palavras fossem de aplauso c de saudação ao ilustre 
Ministro Ncy Braga, pela magnrfica exposição que fez nesta Casa, no dia de 
hoje, E, tenho certeza, este meu pensamento já foi traduzido antes das minhas 
palavras. 

Câmara Cascudo. acaba de publicar um livro dizendo que os gestos pre· 
cedem a palavra. E não foi por outra razão que antes mesmo que V. Ex• ter· 
minasse sua exposição visse c ouvisse o julgamento traduzido nos aplausos de 
todo este Plenário. 

V. Ex• alinha ao cidadão o homem público, na lhaneza do trato, no 
espírito de compreensão c no cumprimento do seu dever. V. Ex• faz questão 
de: ser sempre presente- é uma maneira de educar- cm grandes congresso!~ 
que se realizam nos vários cantos deste País. E me recordo que, na Bahia- se 
gravei bem as suas palavras - V, Ex• teve oportunidade de dizer, presidindo 
a solenidade, que não dcvfamos pensar apenas no futuro da educação, mas 
também na educação do futuro. E se V. Ex• quisscssc fundamentar mais uin· 
da este seu conceito, poderia fazê-lo, valendo-se das respostas que tllo apre· 
priadamcnte deu a perguntas que se fizeram no que tange a investimentos 
maiores para este ou aquele sctor. Ê que V. Ex• deu o verdadeiro sentido de 
quando o Governo cuida da indústria, cuida dos transportes, está cuidando 
de uma infra-estrutura pura garantir um Brasil de: amanhll. 

Somos nu vida, Sr. Ministro, eternos cuminhciros. A vida é, por si, umu 
jornudu constante, não apenus uma caminhada flsica do berço à scpulturu, 
mas uma jornada maior, que é do ser fiel ao seu destino. O caminhar pma o 
bem, pura o melhor, pura u perfeição, pura Deus. E cada um de: nós, sobretu· 
do uqucles que tenham exercício na vida pública, é um viajar permanente, Su· 
hemos, quuntos temos ocupado cargos executivos, que depois de tanto trubu· 
lho, de tanto sucrflico c tanto suor, não conseguimos realizar tudo que pre· 
tendiam os, Isto pouco importa. O que vale é olhar puru tr(IS c ver o muito que: 
se percorreu. E cu podcriu até dizer que cuda um de nós, quundo ocupu umu 
utividude públicu, ocupu um executivo uo lim do seu munduto, uo fim do seu 
exercício, bem podcriu dizer, putrioticumcnte, gruçus u Deus, nilo pude faler 

tudo, porque quando o homem lizer tudo é porque o homem p~trou, a sacie· 
dadc estugnou c, ao contrário, u sociedade está sempre cm evoluçUo, sempre 
ambicionando querer mais e a querer melhor. Não fosse isso, o progresso não 
se contaria pelo modo que se conta hoje. 

De modo que, meu caro Ministro, tenho a certeza de que fulo cm nome 
de quantos aqui se encontram, companheiros de partido c companheiros de 
Congresso, integrantes da Oposição. Quantos aqui estão são testemunhas da 
clcvução, do critério do seu espírito público na direçào de uma Pastu tão 
importante como a da Educação. V. Ex• nào vai fazer tudo, mas ao fim do 
seu mandato pode olhar para trás. Há uma grande distância percorrida. Os 
seus olhos poderão não alcançá-la, nas alcançará apenas o seu espírito de ho
mem público, a serviço do Brasil. {Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- Concedo a palavra ao último 
debatedor inscrito, nobre Senador Benedito Ferreira. 

O SR. BENEDITO FERREIRA- Sr. Ministro, cm nome de todos nós, 
saudou V. Ex• c manifestou o nosso reconhecimento, reconhecimento do Ple· 
nârio, pelas luzes que V. Ex• traz ao Senado c a todos aqueles colegas da Câ
mara dos Deputados c demais assistentes que tiveram o privilégio de aqui es
tar. 

Mas, a minha questão, Sr. Ministro, já foi como que levamada pelo 
nobre Deputado Mcnandro Minahim, quando S. Ex• faz indagação 
quanto à ociosidade dos equipamentos dos ediflcios. Enfim, de toda estrutura 
das Universidades Federais, c no que diz respeito a não funcionarem no ho· 
rârio noturno. V. Ex• deu como resposta a preocupação do Ministério, que é, 
talvez, a mais válida possível quanto à qualidade. Preocupa-se, hoje, o Minis· 
té:rio mais com passiveis excedentes da universidade, da faculdade, porque 
realmente é mais válido com eles preocupar-se do que com o famoso exceden
te dos vestibulares. Preocupa-se com <I qualidade do aprendizado, que ali vem 
recolhendo os nossos jovens, 

Mas tenho, Sr. Ministro, reiteradamente, manifestado-me contrário ao 
ensino superior gratuito, vez que ainda hoje constatr;.-sc que ele atende a um 
segmento da população que não é o menos favorecida. Isto porque sabe V. Ex• 
que, na realidade, aqueles que frcqücntam os cursos noturnos são exala
mente os que trabalham para custearem-se c também o seu aprendizado, De 
outro lado - c este talvc:z seja o fundamento maior da minha posição con
trária ao ensino gr<ttuito - é que constatamos, por exemplo, como resíduo 
desse ensino gratuito como que a irresponsabilidade daqueles que desfrutam 
desse privilégio às custas do contribuinte brasileiro, e depois não exercem a 
sua profissão. Daria a V. Ex• uma indicação da gravidade dessa constatação, 
feitu por mim; aliás, num diagnóstico elaborado pelo próprio Ministério da 
Educação. I'! que na Guanabara, com 1.140 km' c nenhum agricultâvcl -
porque todos transformados em loteamentos - existem ali residentes mais 
agrônomos do que em 2/3 do território brasileiro; isto é, Brasília, Centro
Oeste c Amazônia legal. 

O SR, NEY BRAGA- Pura sanar isto criamos vários cursos no sctor 
de Ciências Agrárias c destinamos, especialmente, recursos altos para esses 
cursos que estão sendo criados. E aparelhamos os novos cursos e os antigos e 
estamos fazendo com que os cursos melhores recebam os professores duque .. 
les centros que são mais fracos para um aperfeiçoamento, Este: é o que cha
mamos e dissemos uqui, no inicio, o Programa de Desenvolvimento de Cii:n
cius Agrárias, que se chama PRODECA c o PEAS, que é um programa que 
vem há mais tempo. Há uma preocupação nossa para evitar isso. Entretanto, 
i: geralmente na liberdade de ir c vir que esses homens tiram o curso c moram 
onde quiserem. 

O SR. BENEDITO FERREIRA- Sr. Ministro, realmente, é doloroso, 
porque o próprio diagnóstico do Ministério dá a V, Ex• um embusumento 
para essa preocupação quanto à qualidade. Constatamos que, apesar de ser o 
Brusil, ainda, um Pais que tem suas divisas, na sua grande maioria, extruid:1s 
do sctor primário c, purticulurmcnte, da agropecuária, constatamos que t:, 
tulvcz. um dos setores bem uquinhoudo, cm termos de mestrudo c doutoru
mento, no seu corpo docente, c no entunto isso talvez se verifique face a pc
qucnn demanda de estudantes para esse sctor do aprendizado, 

Ora, Sr. Ministro, insisto com V. Ex• puru que, a par desses estudos, que 
sr.:jum eles ugilizudos, puru propiciarmos o aproveitumcnto dessu enormidude 
l1r.: cupit;tl, que hoje representam as nossus universidades, custeudus pelo 
cr(uio, c que possum os menos uquinhoudos pclu sorte, uqucles que trabu
lhum de diu c que, conseqUentemente, custei um seus estudos, rorquc freqUen
t:lm cursos l1e escolus (lurticulures, possam tumhi:m dcsfrutur desse privili:gio, 
que sei, pelas puluvrns de V. Ex•, que j(a é prcocupm;Uo do Ministério. Mus 
V, E>:•, que tunws serviços tem prc.~tudo no Brasil, prestaria, inegavelmente, 

:": ;\ ;~ 11 
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com sua equipe, mais esse serviço se agilizado fosse esse estudo que já vem 
sendo elaborado. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. NEY BRAGA- Recebo a sugestão c agradeço. E lógico que 
aquilo que for possfvcl nós faremos. Falamos sempre no menos aquinhoado. 
!! uma preocupação de todos nós. Sou politico c sc:nsfvcl a esses anseios. Tan· 
to que depois de tantos anos o falado Crédito de Educação saiu no Governo 
Geiscl, exatamcntc para ajudar aqueles duzentos c oitenta mil estudantes que, 
hoje, estão nele inscritos. 

Acredito que é válida a nossa prcocupaç~o com 11 qualidade do ensino, c 
é válido a prcocupaçilo dos senhores, também, cm discutir os termos da gra· 
tu idade do ensino. Temos uma posiçilo, os senhores têm outru. Já tive ocasião 
de responder ao Senador Evclásio Vieira sobre nosso pensamento. Agora, 
como V. Ex• i: o último dcbatedor, quero terminar <Jgradecendo a oportuni· 
dade que o Sr. Presidente me deu de vir a esta Casa que é real e espiritualmcn· 
te nossa. Mui to haveremos de fazer juntos. Se tirarmos o formalismo da reu~ 
nião, creio que mais ainda poderemos realizar. 

Tenho o pen'iamento de que os próprios partidos politicas deveriam ter 
departamentos voltados para certos setorcs da vida. Então, o partido tal teria 
o sctor da educação, c leria, assim, o seu programa. O outro partido também 
teria outro, assim como qualquer um. Então se estudaria dentro do partido c 
a comissão seria como um repositório das idéias que os partidos teriam para 
o sctor da educação, para a política nacional de transportes e para tantas ou~ 
tras. Dessa forma nós nos ajudaríamos mutuamente, c estou à disposiçilo, 
fora do formal, para debater esses assuntos que os senhores acham cruciantcs 
c que são, e gue estamos lá para resolvsr. 

Então, agradeço esta oportunidade, e me coloco à disposição dos senha~ 
rcs, dizendo ao Sr. Presidente que, no seu projeto, o Ministério está às l)rdcns 
paru colaborar. Mas, o que ulirmamos com segurança 6 que temos certeza de 
qut: estamos preparando, como disse o Senador Heitor Dias, o Brasil de ama~ 
nhã c preparando, também, homens que possam, alinal, não só serem prepu~ 
rados paru o futuro mas, também, preparar o futuro. Queremos brasileiros 
que saibam viver esta Nução, rcspcitundo os fundamentos da sua vida cspiri~ 
tua!. Por isso acreditamos que educação e cultura estejam muito unidas e 
muito entrosadas c não acreditamos que a separação dos dois Ministérios fos~ 
se agora nccessáriu. Muito obrigado por me terem feito sentir como se esti~ 
vcsse em casa, e os senhores, no Ministério, também se sentirão da mesma 
forma. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- Renovo, cm nome da Comis· 
são de Educação e Cultura, os nossos agradecimentos ao Ministro Ncy Bra· 
ga, pela sua primorosa c magistral exposição, confirmando que S. Ex• é, aci~ 
ma de tudo, um homem do diálogo. 

Está encerrada esta reunião. 
( Le1•anta·se a reunião às 12 horas e 50 minutos.) 

ATA DA S• REUNIÃO, REALIZADA EM 21 DE JUNHO DE 1979 

Ás dez horas e trinta minutos do dia vinte e um de junho do ano de mil 
novecentos c setenta c nove, na Sala de Reuniões do Anexo "8", presentes os 
Senhores Senudorcs João Calmon - Presidente, Adalberto Sena, Aloysio 
Chaves, Franco Montara, Jutahy Magul!ics, Adcrbal Jurem a, Marcos Freire, 
Jorge Kalume c a Sra. Senadora Eunice Michiles. 

Deixam de comparecer, por motivo justilicado, os Srs. Senadores Tarso 
Outra c Evelásio Vieira. 

E dispensada u leitura da Ata du reunião anterior, que é dada como 
aprovada. 

Iniciando os trabalhos, o Sr. Presidente concede a palavra aos Srs. Sena~ 
dores Adalberto Sena c Aloysio Chaves, pura em nome do Movimento De~ 
mocrútico Brasileiro e Aliança Renovadora, respectivamente, homenagearem 
u Sra. Senadora Eunice Michilcs, por sua purticipuçüo como membro deste 
órgão técnico. 

Com a puluvra o Sr. Senador Joüo Culmon, Presidente, também muni~ 
festa u sun sutisfuçiio pelu integração, nu Comissão de Educação c Cultura, da 
nohre Senudoru. 

Em seguidu, a Senhora Senadora Eunice Michilcs agrudt:cc u amahilidu· 
de c o curinho com que foi rt:cebidu na Comissão. 

Dundo prosseguimento, o Senhor Presidente passu u paluvru uo Senhor 
Senador Frunco Montara pura que possa rclatur fuvoruvelmcnte uo Projeto 
de Lei du Cimmru n9 106, de l97H, que "dá novu redução uo item IV do urt. 
117 Ull Lei n• S.9HH, uc I~ ue dezembro de 1973". 

Em di.'i~·ussi1o, o Sr. Presidente conc~·de vistu ao Senhor Senudor Jutuhy 
Ma,wlhàes. 

'",,. '' . . , 

Finulizundo, o Senhor Presidente determina que as notas t<!quigráficas, 
tão logo traduzidas, sejam publicadas cm anexo à presente Ata. 

Nada mais havendo a tratar, enccrra~sc a reunião lavrando cu, Sônia de 
Andrade Peixoto, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, lida c aprova· 
da será assinada pelo Sr. Presidente. 

ANEXO À ATA DA S• REUNIÃO DA COMISSÃO DE EDU· 
CAÇÃO E CULTURA, REALIZADA EM 21 DE JUNHO DE 
1979, QUE SE PUBLICA COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO 
SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO. 

Presidente: Senador João Calmon 
Vice·Presidcntc: Senador Jutahy Magalhilcs 

lni•K•• do oponbomento Taqulsrínco do Reunlio 

O SR. PRESIDENTE (Joào Calmon)- Havendo número regimental, 
dccluro aberta a reunião da Comissão de Educação c Cultura. Hoje cm pautu 
apc:nas um projeto de lei, cujo Relator, Senador Franco Montara, prometeu 
compurcccr mas foi chamado para atender outro compromisso. 

Aproveitaremos a oportunidade da reunião de hoje para dar us bous vin· 
das à nobre colega Senadora Eunice Michilcs, por sinal, como tem sido desta· 
cada, é a primeira mulher a ter assento no Senado da República. Pura saudâ· 
la, em nome do Movimento Democrático Brasileiro, concedo a palavra ao 
nobre Senador Adalberto Sena. Em seguida, outro amazônida, igualmente 
ilustre, o nobre colega Senador Aloysio Chaves irá saudá~la cm nome da 
Aliança Renovadora Nacional. 

Com a palavra o nobre Senador Adalberto Sena. 

O SR. ADALBERTO SENA- Sr. Presidente, caroscolcgas integrantes 
da Comissão de Educação c Cultura, é para mim, pessoalmente, motivo de 
grunde satisfação saudar a Senadora Eunice Michilcs neste instante em que S. 
Ex• se integra nesta nossa querida Comissão. 

Ali:m do fato de se tratar de uma honra para uós termos aqui a primeira 
Senadora do Brasil no período considerando na totalidade- no período mo~ 
nárquico e no período republicano, como também por se tratar de uma rcprc· 
sentante do Amazonas, Estado vizinho do Acre que cu modestamente repre~ 
sento neste Senado. Essa nossa relação de vizinhança é motivo de estimulo 
porque, certamente, por esta Comissão passarão problemas que interessam a 
nossa região, e tenho a certeza que terei nela uma colaboradora sincera todas 
as vezes em que o interesse do Acre, aliado ao interesse da Amazônia, estiver 
integrado aos nossos trabalhos. 

Queira, pois, receber, ilustre Senadora, a saudação não só minha, pcs· 
soalmentc do Acre, como também do Movimento Democrático Brasileiro, do 
qual sou um dos integrantes deste sodalício. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- Com a palavra o nobre Sena· 
dor Aloysio Chaves. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Sr. Presidente c Srs. Senadores, honrou~ 
me V. Ex•, eminente Presidente, com a incumbência que me desvanece de ma~ 
nifcstar em nome da Aliança Renovadora Nacional a nossa sátisfação por ver 
se integrar a esta Comissão a ilustre Senadora pelo Amazonas Sra. Eunice 
Michilcs. 

Realmente, este é um fato histórica que j6. foi assinalado no Plenário do 
Senado por eminentes colegas, mas também não poderia ficar sem o registro 
especial no seio desta Comissão, na ocasiilo cm que nossa eminente colega 
aqui, pela primeira vez, comparece. 

Há algumas coincidências que devemos assinalar e rculçar nesse acontc· 
cimento. Em primeiro lugar, o fato de ser u nossa eminente colega, por suu 
formuçào profissional, uma mestra. Professora, exerceu esta prolissão 
dignilicundo·a, num nível do magistério onde é mais difícil, mais úrdua essa 
tarefa, c não menos nobre, no magistério do primeiro grau. Reuniu, depois, 
urna larga experiência na Amazônia, por último prcstundo serviços ao Gover· 
no nu úrca da assistência social. Conhece a Amazônia, os seus problemas. c 
truz, portanto, puru o Senado, urna contribuição que é valiosa para esta Casa, 
pum o Pais, mus que será, sobretudo, fecunda pura a nossa árcu. 

No momento em que há um interesse nacional em torno da Amazônia, 
n:t ocasião cm que todos nós mobilizamos recursos, selccionamos homens de 
idéias, c procurumos de fato programar a integração completa da Amazônia 
i1 economia e i1 civilizuçiio brasileira, é muito feliz que para o Scnudo, mur
camlo um acontecimento histórico, chegue unm ilustre mulher brusilcir:1, mus 
urium.la da Amuzôniu, onde viveu, onde sentiu seus problemas, suus ungús· 
tias, 11 sua pobreza, a complcxidudc desses problemus que prccisum ser minu· 
cimumcntc estududos, perquiridos c analisados para que u ele.~ se dê uma so· 
luçào correta, uma solução adquadu. 
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Este, portanto, Sr. Presidente, é um acontecimento também muito feliz e 
devemos realçar, nesta oportunidade, u incumbência que V. Ex• me deu é ex· 
·trcmamentc agradãvcl. Goethe falava das cortesias do coração; esta ni\o é 
apenas uma cortesia do coração, é também o ensejo de prestar o tributo da 
nossa homenagem. de manifestar a connançu com que o Senado vê 
incorporar-se ao seu quadro a nossa eminente colega, Senadora Eunice Mi· 
chiles. Estamos certos de que a Amazônia, que não é mais a raiz do mistério, 
mas uma terra cujos problemas estão sendo dia a dia examinados, equaciona· 
dos, precisa do esforço, da ajuda, da coopcracão, da contribuição de todos os 
brasileiros pura o seu rllpido desenvolvimento. Estamos persuadidos porque 
jll se criou uma consciência nacional cm torno desse problema, que maior in· 
vestimenta que este País possa fazer é, realmente, a Amazônia, esta área que 
tem mais de 5 milhões de quilómetros quadrados, representa mais da metade 
do Brasil, é indispensável não só à nossa integração económica, como tam
bém a que o Brasil possa se alçar a uma posição de uma Nação desenvolvida, 
destacada no concerto dos outros pa(ses pelo seu desenvolvimento r..aterial, 
mas.também pela sua cultura, pela contribuição que pode trazer ao de::envol· 
vimento das ciências, das letras c das artes. 

E, no seio desta Comissão, que cuida sobretudo desses problemas, apre· 
scnça da ilustre Senadora é a certeza de que também, c cm particular, a Co
missão de Educação e Cultura acaba de se enriquecer com essa extraordináriu 
aquisição, 

Apresento, em nome da Aliança Renovadora Nacional, uma saudação 
bastante cordial à nossa colega, atendendo à recomendação de V. Ex•, Sr. 
Presidente, que para mim foi uma alta deferência. Estamos certos de que, ncs· 
ta Comissão, juntos poderemos prosseguir nu missão extraordinária que está 
sendo, realizada, sob u direçào eficiente e lúcida de V, Ex• como um dos gran· 
des mestres da Educação nacional. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE(Joüo Calmon)- Com n palavra a nobre Senado
ra Eunice Michilcs. 

A SRA. EUNICE MICHILES- Exmo. Sr. Presidente, nobres 
membros desta Comissão, gostaria, na oportunidade, de agradecer a amubili· 
dadc, o carinho com que estou sendo recebida nesta Comissão. Confesso a 
V. Ex•s que conviver com tão ilustres parlamentares, além de ser uma honra 
para mim, sem dúvida alguma, me inibe, de certa forma. 

No entanto, gostaria de trazer para esta Casa, para esta Comissão, mi· 
nha experiência de professora primária nas barrancos do Amazonas. Gosta· 
ria de ao vosso lado poder, de uma maneira ou de outra, contribuir de qual· 
quer forma para que seja valorizada aquela mulher, predominantemente mu· 
lher, professora primária, que nas barrancas dos rios, nas zonas rurais, cn· 
frentando todo o tipo de dinculdadcs, estabelece a base para os futuros cidu· 
dãos brasileiros. Sem nenhuma dúvida, essa mulher relegada, ainda, a um 
plano inferior cm termos de salários, cm termos inclusive de status, precisa ter 
um outro tratamento por parte da Nação, de nossa parte, parlamentares que 
somos. 

De maneira que quero me integrar ao esforço desta Comissão. Não sei 
bem como, na minha humildade, poderia contribuir, mas acredito que possu 
trazer o olho cllnico da mulher, a maneira de enxergar da mulher c, sobrctu· 
do, da professora que conviveu talvez no Estado mais difícil, nas situações 
mais difíceis nu Educação deste Pais. 

Meu muito obrigada à maneira gentil, cavalheira, a maneira carinhosa 
com que tenho sido recebida, c que a todo momento V. Ex•s tém manifestado 
no meu convívio nesta Casa. Muito obrigada. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- Antes de dar a palavra ao 
nobre Senador Franco Montara para relatar o seu projeto, esta Presidência 
deseja, também, manifestar a sua satisfação pela integração na Comissão de 
Educação c Cultura da nobre Senadora Eunice Michilis. 

Realmente, nobre colega, é da maior importância a sua participação por· 
que, pela primeirn vez, integra os quadros do Senado da República uma mu
lher c, no caso especial de V. Ex•, uma professora- c professora primúria
do interior do Amazonas. 

Realmente, a professora primária, é o segmento mais desprezado, mais 
injustiçado do magistério brasileiro. Nus minhas andanças pelo Brasil todo, 
desde a sua amada Amazônia, até o Rio Grande do Sul, tenho visto casos 
realmente cstarreccdores. Nu Amazônia, no Ceurú, no Piuul. cm Pernumbu· 
co, no Rio Grande do Norte, nu Purulbu, só paru citar alguns estados, hf1 ui· 
guns unos constatei a existência de professoras gunhando upenus 80 cruzeiros 
por mi:s. E, num determinudo caso, upenas 40 cruzeiros por mês. 

Truta-se, entretunto de um problema nucionul e não upcnus nordestino 
ou nortista, No meu estado natal que eu represento no Scnudo Federal, o 
Espirita Santo, encontrei num dos nmnidpios vizinhos 110 Estudo de Minus 

Gernis, o Baixo Guandú, onde professoras primárias ganham 81 cruzeiros e 
20 centavos. 

Nu realidade, no passado, a situação foi melhor. Pertenço a uma geração 
que viu de perto um fenômeno que desapareceu do Brasil: no interior do 
Espirita Santo, costumava-se apontar o cidadão casado com a professora du 
escola primúriu, como o "marido da professora". Era tilo importante o papel 
desempenhado pela professora- c o seu salário nilo cru esse atuul salúrio de 
fome- que o marido era sempre chamado de "marido da professora", Já no 
interior do Ceará constatei um outro fenômeno, aqui confirmado pelo nobre 
colega José Uns, na cidade de Sobral, quando fui convidado pura falar no 
centenário da fundação daquele município, um presidiário, condenado por 
crime de morte ou de roubo, que havia sido condenado hã alguns anos de pri· 
são, ganhava exutamcnte o dobro do que recebia uma professora primária. E 
mais do que o dobro porque o presidiário recebia do Estudo, de graça, casa, 
que cru a cadeia, comida, roupa c roupa lavada. Então esse quadro realmente 
tem preocupado a Comissão de Educação c Cultura. E, felizmente, gruças à 
dedicação de todos os seus integrantes estamos ultimando a elaboração de 
um projeto de educação que representa, creio eu, uma das mais valiosas con· 
tribuições do Congresso brasileiro ao Poder Executivo, nestas últimas déca· 
das. Não sei se cm toda a História do Brasil. Estes dois primeiros volumes 
t~m 1010 páginas c condensam os depoimentos prestados pelo Ministro da 
Educação em exercício c por ex-Ministros da Educação, pelo Presidente do 
Conselho Federal de Educação c por ex-Presidente do Conselho Federal de 
Educação. Posteriormente, através de um convênio celebrado entre o Senado 
Fcdcrul c a Universidade de Brasília, foi encomendado um amplo estudo com 
:1 participação de 19 expoentes cm educação no nosso Pais. Essas contri· 
buiçõcs estão reunidas cm 2 volumes com 850 páginas, que deverão estar con· 
cluídos, na Gránca do Senado, até o próximo dia 29. Serão, portanto, quase 
2.000 páginas de estudos de análise do problema educação. Antes mesmo da 
conclusão do trabalho da Gráfica tivemos oportunidade de oferecer os dois 
primeiros volumes do projeto de educação ao General João Baptista Fig11ei· 
rede, antes mesmo de sua posse a Presidente da República. E logo que a Uni· 
versidudc de Brasília entregou ao então Presidente do Senado, Senador Petrô· 
nio Portella, os trabalhos desses 19 c,.; poentes da educação, nós o encaminha· 
mos ao atual titular da pasta da Educação. Creio que deva ser creditado ao 
Senado Federal uma excelente contribuição para o plancjamento educacional 
do atual Governo. 

Os jornais têm divulgado, amplamente, declarações do Ministro da Edu· 
cação, Professor Eduardo Portclla, declarando que no decorrer do Governo 
do Sr. Figueiredo será dada alta prioridade ao ensino de J9 grau. Realmente, 
nos últimos anos, o Brasil se enquadrou no diagnóstico da UNESCO, segun· 
do o qual o superdimcnsionamento do ensino superior no Brasil, no Mundo, 
~ u·m fenômeno tlpico dos países subdesenvolvidos. O Brasil está rigorosa· 
mente enquadrado dentro deste diagnóstico. Nós passam·as de 128 mil alunos 
nas escolas superiores, antes da Revolução, para I milhão e 400 mil alunos, 
embora a qualidade do crlsino tenha sofrido uma queda deplorável. Entretun· 
to, na área do cnsino fundamental o panorama é sombrio. Dentro desse pro· 
jeto de educação há uma revelação csturrecedora que cu já comentei em uma 
das nossas reuniões anteriores. Certa vez, lendo uma História da Educução 
do Brasil, do Professor Pascoal Leme, um veterano educador que ainda vive 
no Rio de Janeiro, nz um cálculo- para usar a expressão da gfria- cm cima 
da perna, e, considerando o ritmo de crescimento do alunado na escola pri· 
mâria, nus últimas 4 décadas, cheguei à conslusào de que só no ano .2070 ou 
2100 todas as crianças brasileiras estariam concluindo a escola fundamcntul. 
Entretanto, o Padre José Vasconcelos, no seu estudo destinado ao projeto de 
educação, obteve dados ainda mais completos, recorreu aos câlculos do com· 
pulador eletrônico e chegou a esta traumatizante conclusão: mantido o ritmo 
de crescimento do alunato da escola primária, nus Ultimas S décadas, somente 
no ano 2270 todas as crianças brasileiras estarão terminando a escola de I~' 
grau. E o Padre José Vusconcelos indaga: Todas1 E ele responde: - Não. 
Apenas aquelas que tiverem o privilégio de entrar nu I• série porque, segundo 
cnfutizou o utual Ministro da Educação, cm entrevista há duns semanas, que 
foi publicada no 2~ caderno do Jomal do Brasil, hli 7 milhões de criunçus, no 
Brasil, fora du escolu de 1~' gruu. 

Portunto u integração em nossa comissão de uma ex-professora primi1ri:1 
representa motivo de júbilo puru todos nós, Só Jumento que em n'enhumu ou· 
tm purte do Brasil seju seguido o cxcmplo do meu torrilo nutul, o Esplrito 
Sunto. Num pussudo remoto, depois du morte do donutllfio du Cupitunia do 
Espírito Sunto, o lilho de Vusco Fernundo Coutinho, herdou 11 cupituniu ~1uc 
cru hereditflrin. E, meses depois, o filho de Vusco Fernando Coutinho veio u 
falecer, assumindo cnlilo a Cnpitaniu do Esplrito Santo, uma mulher- Lu h<~ 
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Grinalda- que realizou uma extraordinária administração à frente da C a pi· 
tunia do Espirita Santo. 

Espero que, um dia, o Brasil tenha a chnncc,jâ que hoje conta com o pri· 
vilégio de ter uma Senadora na Câmara Alta, de ter também à frente dos dcs· 
tinos de um dos Estados da Federação c. quem sabe, até h frente dos destinos, 
dos destinos da República Federativa do Brasil uma mulher, uma admirável 
mulher, uma batalhadora como a nossa nobre colega Eunice Michilcs. 

Com a palavra o nobre Senador Franco Montara para relatar o Projeto 
de Lei da Câmara dos Deputados, n• 106/78. 

O SR. FRANCO MONTORO- Sr. Presidente, Srs. Senadores, trata-se 
de um Projeto de Lei da Cámara de iniciativa do Deputado Jorge Paulo. 

Na sua justificativa, diz o Deputado: 

''Muitas sociedades arrccudndoras de direitos autorais rcfcrcn· 
tcs a reprodução c exercício de obras musicais, ao distribuírem o nu
mcrârio arrecadado fazem a distinção do respectivo quantum, tendo 
cm vista o gênero musical ou o ritmo composto pelo autor. Assim, o 
compositor de samba, por exemplo, recebe mais do que um autor de 
baiào ou de valsa ou de outro ritmo. Essa discriminação é totalmen
te descabida, prejudicando sensivelmente- diz o autor- os direi· 
tos de muitos compositores populares." 

A matéria foi discutida na Câmara dos Deputados c, através de cmcn· 
das, que melhoraram a técnica legislativa, terminou por ser aprovada por 
unanimidade por todas as comissões e pelo plenário daquela Casa. 

A modificação que se pretende introduzir é a seguinte: na atual lei que 
regula os Direitos Autorais, o art. 117 estabelece: 

"Ao Conselho Nacional do Direito Autornl, além de outras 
atribuições, mediante decretos que poderão ser outorgados, incum· 
bc: 

rv - lixar normas para a unificação dos preços c sistemas de 
cobrançu e distribuição dos Direitos Autorais." 

O texto aprovado pela Câmara acrescenta a isto a seguinte expressão: 
"Vedada, quanto às composições musicais, a discriminação valorativa, cm 
decorrência do gênero respectivo". 

A modificação, portanto, consiste, essencialmente, cm estabelecer que 
não se podcrâ fixar uma discriminação de remuneração, tendo cm conta o gê
nero, se erudito, popular, o que me parece de rigorosa justiça. 

O nosso parecer é pela aprovação da medida, até com louvor pela defesa 
que faz da música popular brasileira. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon) - Em discussão o parecer do 
nobre Relator. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Prcsidcntc,lcvando·sc cm consi· 
dcração a relevância da matéria, c por sé-la polémica, também por não ter 
tido a oportunidade de ler o parecer do Senador Franco Montara, por antcci· 
paçào, -c aliás renovo aqui o meu pedido à Comissão, no sentido de reme· 
ter uos nossos gabinetes, pelo menos com 24 horas de antecedência, os pare· 
cercs que serão discutidos, no dia seguinte, nesta Comissão, c pedindo descul
pas ao nobre Relator- solicito vista da matéria, a fim de poder examiná-la 
com mais atenção. 

O SR. FRANCO MONTORO (Relator)- Aliás, é uma homenagem 
que se presta ao mérito da Casa, 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- Realmente, o nobre Scnudor 
Jutahy Mflgalhãcs fez essa solicitação, cm sessão anterior, que foi deferida 
por esta Presidência, Entretanto, o parecer somente foi encaminhado à Co
missão ontem, à tarde, 

Assim sendo, logo que o parecer for encaminhado, às vésperas das reu
niões, vamos incluf-lo na pauta da reunião da semana seguinte, c não da reu· 
nião imediatamente posterior. 

Antes de encerrar esta reunião, a Presidência destaca que hoje batemos 
um recorde de p~escnça dos membros da Comissão de Educação c Cultura. 
Jamais, ao longo dos anos que permaneço neste Senado Federal, vi tantos Se· 
nadares comparecerem à nossa reunião. E registro, com especial prazer, a 
presença, pela primeira vez, do nobre Senador Marcos Freire, que, apesar de 
ser suplente desta Comissão, fez questão de comparecer hoje, a fim de prestar 
a homenagem do Nordeste, do glorioso Estado de Pernambuco, à posse da 
Senadora Eunice Michilcs. 

Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaro encerrados 
os nossos trabalhos, 

(Levanta-se a reu11iào às 10 horas e 50 minutos.) 
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lui1 Viana (ARENA- BA) 

1 •·VIc•·Pr••ldente 

Nilo Coelho (ARENA- PE) 

2•· Vlce-Pr••ldente 

Oinarte Maril (ARENA- RN) 

1 •·Secretllirlo 

Ale11andre Casto (ARENA- MA) 

2•·S•cr•tárlo 

Gobri11l Hermes (ARENA- PA} 

COMISSOES 

Oiretor; Antônio Carlos de Nogueira 
local: Ara11o 11- Tcrrrao 
T aleloncnr 223·6244 e 225·8505 -Ramais 193 11 2.57 

A) SERVIÇO OE COMISSOES PERMANENTES 

Chelc11 Cãndido Hippertt 
Local; Ane110 11- Tarrao 
Telefona; 22.5·8505- Romais301 e 313 

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CAl 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente1 Evelosio Vieira 
Vice•Presidentet leite Choves 

Titularas Suplentes 
ARENA 

1. Passos Pórto 1. Jutohy Mogalho11 
2. Benedito Canelas 2. Alfonso Camargo 
3. Pedro Pedronion 3. Joào Calmon 
4. Jota Lins 

MDB 
1. Evelosio Vieira 1. AgenorMorio 
2. Leite Chovas 2. Amoral Pei11oto 
3. Jo1a Richo 

Anistent11 S6nia Andrade Pei11oto- Romol307 
Rauniõelt Quartos· feiras, as 10t00 horas 

MESA 

Local r Solo "Ruy Barbosa"- An1110 li- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS -(CARl 
(7 membros) 

!,.,,, 

COMPOSIÇÃO 

ProsiC:enle1 Mandei Canele 
Vice·Presidente1 Agenor Mario 

"·" .. \.A .e, 

3•-S•cr•tárlo 

Lourival Baptista (ARENA- SE} 

4•-S•cr•tárlo 

Gastão MUller (ARENA- MT) 

Supl•ntea d• Secretllirlo1 

Jorge Kalume (ARENA - AC) 

Benedito Canelas (ARENA - MT} 

Panos Põrto (ARENA - SE) 

Titulares Suplente1 
ARENA 

I. Mende1 Conole 1. Raimundo Parente 

2. Jo11 Linl 2. Alberto Silva 

3. Eunice Michilu 3. Almir Pinto 

4. Vicente Vuolo 
MDB 

1. Evondro Carreiro 1. Marcai Fr~ire 

2. AgenorMaria 2. Humberto Lucena 

3. Mauro Benevide1 

Auittente; Corlo1 Guilherme FoniiCO- Ramol676 
Reuni6ett Ter~os•feiros, os 10:00 h oral 
Local: Sola "Clovi1 Bevilocquo" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇ~O E JUSTIÇA -(CCJI 
(15 membrot) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente; Henrique de La Rocque 
1'·Vice•Prnidente: Aloy1io Chova• 
2•·Vice•Pra~idente; Hugo Ramal 

Titularei Suplente~ 

ARENA 

I. Henrique da la Rocqua 1. Lenoir Vorgo1 

2. Holvidio Nunu 2. João Colmon 

3. Jo1o Sarnay 3. Almir Pinto 
4, Aloysio Cha~11 4. Mihon Cabral 

5. Adarbol Juramo 5. Bernardino Viana 

6. Murilo Badoro 6. Arnon de Mello 
7, Maocyr Oollo 

8. Amoral Furlon 

9. Raimundo Parente 
MDB 

I. Hugo Ramos I. Cunho Limo 

2. leite Chovn 2. Tancredo Neve• 

3. lozoro Borboza 3. Dirceu Cordo1o 

4. Nelson Carneiro 

5. Paulo Brouard 

6. Franco Montoro 

Auittcrnte: Mario Heleno Bueno Brand6o- Romol30.5 
Reuni6111 Quartas• feiras, 61 1 OtOO horas 
local: Sola "Cio~l1 Bevllocqua"- Ane•o 11- Romol623 
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LIDIRANÇA DA AR INA I DA MAIORIA 

Líd•r 
Jarbos Pauarinha 

Vlc•·Lider•• 
Alaysio Choves 

Jose Llns 
Aderbal Juramo 
lamento Junior 
Moacyr Oollo 
Murilo Badoro 
Saldanha Oani 

LIDIIANÇA DO MDII DA MINORIA 

Lide r 
Paula Brauord 

Vlce·Lider•• 
Henrique Sonlillo 
Humbtrto Lucena 

Marcas Freire 
Mouro Benevides 
Orestet Quercio 

Pedro Simon 
Roberto Saturnino 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL -(CDF) 
( 11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Pre1idente: Jene Freire 
Vice·Pruidenfe1 Lo1aro Barbo1o 

Titulares Suplentll 
ARENA 

1. Jeua Freire 1. Jolt Guiomord 

2. Jo1o Sarney 2. Torso Outra 

3. Panos P6rto 3. Bendito Canelai 

4, Saldanha Cerzi 4, Moocyr Oollo 

5. Affon1o Comorgo 
6. Murilo Sodoro 
7, Benedito Ferreiro 

MOB 
I. Itamar Franco 1. Henrique Santillo 

2. Lozoro Barbozo 2. Roberto Soturnino 

3. Adalberto Seno 3. Gil>~an 'Rocha 

4, Mouro Benevide1 

Auistenta1 Ronoldo Pacheco de OU~eiro- Ramal 306 
Rouni6o1: Quintas-feirai, Cn 10;00 horas 
local1 Solo "Ruy Borbo1o"- Ane•o 11- Ramai•62l e 716 

COMISSÃO DE ECONOMIA -(CEI 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Pratidente1 Itamar Franco 
Vice·Presidenlet Roberto Soturnino 

Titulare~ Suplentll 
ARtNA 

I. Arnon de Mello I. Helvldio Nunes 
2. Bernardino Viana 2. Alberto Sll~a 
3. Jose Lin1 3. Benedito Ferreiro 
4. Jeue Freire 4, Vicente Vualo 
5. Mihon Cabral 
6. Benedito Contias 
7, Luiz Cavalcante 

MDB 
I. Roberto Saturnino L Jose Richo 
2 Itamar Franco 2. Oreste1 Querelo 
3. Marcos Freire :1. Toncredo Ne>~es 
4, Pedro Simon 
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Auhtenle1 Daniel Reh de Souza- Ramal07~ 
Reunl0151 Quarlat·feirat, Cai0130 horat 
local1 Sola "Ruy Borbota"- Anuo 11- Romait 621 fi 710 

COMISSÀO DE EDUCAÇÀO E CULTURA -!CECi 
(9 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente1 João Calmon 
Vice-Pretidenle1 Jutahy MogalhOet 

Tilulor115 

1, João Colman 
2. Torto Outro 
3. Jutohy Magalhães 
-i, Aloysia Chovet 
~. Aderbol Juremo 
O. Eunice Michi1111 

I. Adolber1o Seno 
2. hoelotia Vieira 
3. Franco Montara 

Suplenlet 
ARENA 

1. JateliM 
2. Arnan de Mella 
3. Jorge Kalume 
.i. Pedro Pedronian 

MDB 
1, Morcot Freire 
2. OiiYon Racho 

Anittente1 Sónia Andrade Peiaato - Ramal 307 
Reuniãet1 Ouinlat•feirat, 01 10100 horot 
Locah Solo "CioYit Bevilocquo" - Anu:o 11 - Romal623 

COMISSÀO DE FINANÇAS -(CF) 
( 17 membrat) 

COMPOSIÇÀO 

PresitJenlfll Cunha Lima 
Vice•Pretidente. Tancreda NeYet 

Titularei Suplenteli 
ARENA 

1. Raimundo Parente 1. Saldanha Oen.i 
2. Arnon de Mello 2. Henrique do La Rocquo 
3. Lomonto Júnior 3, JesM Freire 
~. AHonto Camargo 
!5. VIcente Vualo 
6. Alberto Silva 
7, Amoral Furlon 
B. Jorge Kalume 
9, Jutahy MogolhOII 

10. Mendes Canele 

1. Cunho Uma 
2. Toncreda Neves 
3. Roberto Saturnina 
.t. Amoral Pelkalo 
!5, Pedro Simon 
6. Mauro Benevides 
7. Teatbnio Vilela 

.t, JoM Sorney 
S. Milton Cabral 
6. JoUI Gulomord 

MDB 
1, Paulo Brauord 
2. Marcai Freire 
3. La1aro 8arbo:a 
.t. Joto Richa 

Auittont11 Carlos Guilherme FoMOCa - Ramal 676 
Rouni61it Quinlat·feirol, Ot 9130 horas 
Local: Sala "CioYil Bevilacqua"- Anuo 11- Romol623 

COMISSÃO DE LEGISLAÇAO SOCIAL -(CLS) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÀO 
Preiidonte, HeiYidio Nunn 

Vico·Prnidente1 lenoir Vargo1 

Titularei 

1, lenoir Vergas 
2. Helvidio Nune1 
3. Jeno Freire 
ol. Moacyr Oalla 
5. Henrique de Lo Rocque 
6. Aloytia ChOYII 

"i't-ít::::::;;•. 
,_ r. 

Suplente~ 

ARENA 
I. Jutoh)l Magalhães 
2. Raimundo Parente 
3. Eunice Michile1 
.t. Benedito Cor~elot 
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Franca Mar~toro 
2. Humberto lucer~o 
3. Joitor~ Barreto 

MDB 
1 . Nelton Comeiro 
2. Morco1 Freire 

Auittente1 Daniel Reit de Souza- Romoi07S 
Reunioet1 Ouir~lat·feirat, 01 11100 horat 
Local: Solo "Ciovit BeYilocquo"- Ar~exo 11- Romol623 

COMISSAO DE MINAS E ENERGIA- (CME) 
(7 membrat) 

COMPOSIÇÀO 

Pretider~le1 Arnon de Mello 
Vice·Prfltidente: Ãtberto SiiYa 

Tituloret Suplent11 
ARENA 

1. luiz CaYolcante 1. Aflonta Camorgo 
2. Mil!on Cabral 2. João Calmon 
3. Alberto SiiYa 3. Julohy Mogolhóet 
4. Arr~on de Mello 

MDB 
1. Dirceu Cardoso I. Oil ... on Rocha 
2. Itamar Franco 2. Raber1o Sotumino 
3. Henrique Sor~tillo 

Ani1tente1 Ronoldo Pacheco de OliYeiro- Romol306 
Reuni6et: Ouartot·feirol, 01 11100 horat 
Local: Anua "B"- Sola oa Ioda do Gab. do Sr. Senador 
João Sotca - Ramal 484 

COMISSÃO DE REDAÇÃO -(CR) 
(S mombro1) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente' Dirceu Cordo1o 
Vice·Preiidonte: Adalberto Sena 

Titularet 

1, Tar~o Outro 
2. Saldanha Derzi 
3. Mondes Canele 

1. Dirceu Cordata 
2. Adalber1a Sena 

Suplentn 
ARENA 

1. João Calman 
2. Murilo Sedara 
3. Joll Sarney 

MDB 
1. Hugo Ramos 

Auistenle1 Mario Therezo Magalhóel Mafia - Ramal 13-i 
Reunioe1. Quintai•feiral, 0112100 hora1 
local: Solo "Ciavit BeYilacqua"- Anuo 11- Romol623 

COMISSÀO DE RELAÇOES EXTERIORES -(CRE) 
( 1 5 mombro1) 

COMPOSIÇÀO 

Prllliidontot Ta110 Outra 
l~·Vice•Pre1idenle1 Soldor~ha Doni 
2'·Vice•Prelidentet Lomonto Junior 

Titularet 

1. Tor~a Outra 
2. Bernardino Viana 
3. ~;aldar~ha Der li 
4. lomonto Junior 
S. Mendet Canele 
6. Aderbol Juremo 
7. Almir Pinto 
8 Lenoir Vorga1 
9. Joto Sarney 

Suplentn 
ARENA 

1. Aloytio Cho"'111 

2 Pedra Pedronion 
Henrique de La Rocquo 

4. Jo" Guiamord 
S. Luiz CaYaltonte 
6. 

. !.' 

1. Paulo Brauard 
2. Nelson Carneiro 
3. ltamor Franca 
4. Jo1e Richo 
S. Amoral Peiaoto 
6. Toncredo Nev111 
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MDB 
1. Morcot Freirtt 
2. Mouro BeneYidll 
3. leito ChaYel 

Aui1lente: Cóndido Hippertt- Ramais 301·313 
Reuniaetr Ouarto1•feira1, Olll100haro1 
Local: Sola "Ruy Borboto"- Anuo li- Romail62le 716 

COMISSAO DE SAUDE -(CS) 
(7 membrot) 

COMPOSIÇÀO 

Pretidente: OiiYon Rocha 
Vico·Pretidente: Henrique Sontillo 

Tituloret 

1. Lomanto Junior 
2. Almir Pinta 
3. Alberto SiiYa 

Jote Guiamord 

1. GiiYon Rocha 
2 Henrique Sontillo 
3. Joiton Barreta 

Suplantei 
ARENA 

1. Saldanha Derzi 
2. Jorge Kolume 
3. Benedito Conclot 

MDB 
1. Jate Richa 
2. Adalberto Seno 

Allitter~te: Corlat Guilhern.e Fon1e'o- Ramal 076 
Reunioe1. Ouintol·feirat, 01 10:30 horat 
local: Solo "Ruy Barbosa"- Aneaa 11- Romois621 o 710 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN) 
(7 membrot) 

COMPOSIÇÀO 

Pretidente1 Jorge Kalume 
Vice•Pretidente, Mauro BeneYidll 

Tituloret 

1. Jorge Kolume 
2. Luiz Cavalcante 
3. Murilo Badoro 
4, Benedito Ferreiro 

1. Mauro Benevide1 
2. Agenor Maria 

Hugo Romot 

Suplenlet 
ARENA 

1. Raimundo Parente 
2. Amoral Furlan 
3. Jolll Çiuiomord 

MDB 
1. Cunha Limo 
2. Joilion Barreto 

At~ittcrnte1 Corlot Guilherme Fanlieco- Ramal 076 
Reuni6e11 Quartot·feirat, 01 9130 horas 
Lacal1 Sala "Ruy Borbota"-: Ane~o 11- Romoi•621 o 716 

COMISSÀO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Pre1idente1 Evondro Carreiro 
Vice•Pre1idente: Humberto Lucena 

Titularcrt 

1. Raimundo Parenta 
2. Henrique de lo Rocquo 
3. Bernardino Viana 

Alberto Silvo 

Suplentu 
ARENA 

1, Allonto C amargo 
2. Pedro Pedrauion 

Adcrrbal Juremo 

_,,., .. ;.,. 
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1. Evandro Carreira 
:2. Humberto Lucena 
3. Lotara Borbozo 

MOB 
1, Crestei Ouercio 
'2. Evelo1iO Vieira 

Titulare' 

1. Benedito Farraira 
2. Vicenta Vuolo 

Aui\tenltl Sónia Andrade Pei•ota- Ramol307 3. Pedro Padronian 
Reuni6etr QuintOi•feiral, Ot9r30 hor01o 4. Alfon10 Comorgo 
Local r Sola "Ruy Borbo~oo"- Ane•o 11- Romoil621e716 

Suplentu 

ARENA 

1. Pono1 Pôrto 
2. Lomonlo Junior 
3. Alberto Silvo 

MDB 

COMISSÀO OE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 1. Evandro Carreiro 1, Leita Chove~o 
2. Agenor Maria E OBRAS PÚBLICAS- (CT) 2. Lozaro Sorboso 

(7 membroi) 3. OraloiCii Quorcio 

COMPOSICÀO 

Pre1rdenter a.ntdito Ferreira 
Viu·Pre1identer Vicente Vualo 

Aui1tenter Ronoldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306 
Rtuni6eir Terçat•feirol, Cn10r00hora5 
Local: Solo "Ruy Borbo1o"- Ane•o 11- Ramoi~o 621 e 716 

SERVIÇO DE COIIISSÕES •ER.'IANENTES 

AJ:o~lo dt 1979 

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E OE INQU~RITO 

CominOn Tampororio1o 

Chtltr Ruth de Souza Ca1tro 
Locolr Anuo 11 - Terreo 
Telefone r 225·8505- Romo1303 
\) ComiuOei Tempororiol poro Projetei do Congreno Na· 
Clonai 
2) ComiuOei Tempororioi para Apreciação de Vetot 
3) Comiu6e1o hpeciais e de lnquerito, e 
4) Comiu6o Mi1to do Projeto de Lei Orçamtntorio (art. 90 
do Regimtnlo Comum), 

Anitlenlll de Comiu6etr Haroldo Pereira fernondei - Ra· 
~al674; Alfeu de Oliveira- Ramol67 .. 1 Cltidt Mario B. f. 
Cruz- Romoi.S98; Mouro Lap11 de 5o- Romal310l Leilo 
leiva1 ferro Co1ta- Romai3U. 

HOR!;RIO DAS REUNIÕES DAS COMISSÕEó PEICoi/\NENTES DO SENJIDO FEDERAL 

~1\Rl\ O ;,NO DE 197 9 

llORA,S U:RÇJI S li L J\ S 1\SSISTENTr. HORJ\S QUINTA Si\ LAS JISS I STE~:TE 

c.T. RUY DJ\RDOSJI RONJILDO C.F. CLOVIS OCVI~~CQUA 
GUilH!IIME 

Romais-621 e 716 Ramal - 623 
10:00 09:30 

C.JI.R. CLOVIS BõVIL~CQUJI GUILHERHE c.s.P.c. RUY DJ\RBOSA SONIA 
Ramal - 623 no.mais-62~ e 716 

HORAS QUARTA S A L A S ASSISTENTE C.E.C CLOVIS BEVILACQUA SONIA 

RUY DJ\RBOSA 
Ramal - 623 

0~:30 c.s.N. GUILHERME 10:00 
Ramais-621 c 716 

C.D.F. RUY BhRBOSA RONALDO 

CLOVIS BEVILACQUA MARIA Ramais-621 e 716 
c.c.J. 

Ramal - 623 HELENA 10:30 c.s. RUY DJ\RBOSA GUILHERME lO: 00 Ramais-621 e 716 
C.A. RUY DJ\RBOSJI SÕNIA 

Ramaio-621 e 716 ll:OO C.L.S. CLOVIS BEVILACOUA DANIEL 

RUY BARBOSA Ramal - 623 
10:30 C.E. DANIEL 

Ramais-621 e 716 12:00 C.R. CLOVIS BEVILACQUA !!AR IA 
RAmal - 623 TllEREZA 

C.R.E. RUY BARBOSA ~IDO 
Ramaia-621 e 716 

ll:OD 

C.M.E. ANEXO 'B' RONALDO 
Ramal -484 

0: !,:.~-< ·,~~'li'.~~T':·~:"'7'":~1T'• ';,-------------....... --.... --.., ..... ---.... -------.... ..,.---....... ~c~· -.,.,.,~ •. :",,,....,...., __ ,..,.._,.._"'f"' 
~; 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção 11 

ANO XXXIV- N• 107 SEXTA-FEIRA, 7 DE SETEMBRO DE 1979 BRASILIA - DF 

SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VIl, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente, 

promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 44, DE 1979 

Suspende a execução do artigo J• da Lei n• 10.421, de 03 de dezembro de 1971, do Estado de São Paulo. 

Artigo único. ~suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, pro
ferida cm 13 de abril de 1977, nos autos do Recurso Extraordinário n• 84.994 do Estado de Silo Paulo, a execução do artigo 1• da 
Lei n• 10.421, de 03 de dezembro de 1971, daquele Estado. 

Senado Federal, 06 de setembro de 1979.- Senador Luiz Viana, Presidente. 

SUMÁRIO 

1- ATA DA 148• SESSÃO, EM 6 DE SETEMBRO DE 1979 

1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Oficlos do Sr. 1•-Se<retárlo da Câmara dos Deputados 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguinres projeto.t· 

-Projeto de Lei da Câmara n• 60j79 (n' 3.324/77. na Casa de ori· 
gem), que regulamenta o estabelecimento c o runcionamcnto de Jardins 
Zoológicos c de Zooários c determina outras providências. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 61/79 (n• 1.597/79, na Casa de ori· 
gcm), de iniciativa do Senhor Presidente du República, que autoriza o Po
der Executivo a abrir ao Ministério da Educação c Cultura o crédito espe
cial de CrS 9.260.000,00, para o fim que especifica. 

- Projeto de Lei da Câmara n• 62/79 (n' 3.316/77. na Casa de ori· 
gcm), que alteru os arts. 16 e 25 du Lei n• 4.737, de 15 de julho de 1965-
Código Eleitoral. 

-Substitutivo da Câmara dos Dc:putudos uo Projeto de Lei do St:nu· 
do nY [90f76, que dispõe sobre u não incidência <:~OS Vicc-Prc:fdtos Muni
cir:.ds du im:ornp:ltibilidade prevista no urt. 8-', item I, du Ld nY 4.215, de 
27 de abril de 1963. 

- Projcto de Decreto Legislativo n~' 18/79 (nYI9·B/79, na Cúmura 
dns Dcputudns), que uprova o texto do Protocolo Adicionnluo Acordo sobre 
Cooperação Cultural Ue 16 de novembro de 1972, concl.u!do entre o _Gt~· 
vcrnn da Rcplthlica Federativa do Brasil c o Governo Mthtur l.ht Rcpuhll· 
1.:a h.:dl.'r:d J:t Nigéri<~, cm Hru.~Hi:t, a 10 de janeiro de 1979. 

_ Pwjcto de Dccrctn Lcghlativo nY 11)/79 (nY 5-B/79, IHt CtinHtra 
dn:. Dcput;11.Jns), l[UC apruva o tcxlll t.Ja Convenção Dcstinud:t a Evitar a 
Dupl:t Trihutaç;'Hl c Prt:\'t:nir u Evusào Fiscal cm f\.latéria llc lmpnslth 

sobre a Rcndu, firmada entre a República Federativa do Brasil e a Re· 
pública Italiana, cm Roma, a 3 de outubro de 1978. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 20/79 (n' 16·8/79, na Câmara 
dos Ot:putados), que aprova o texto das Emendas ao Regulamento de 
E~ccução Regido pelo Tratado de Cooperação cm Matéria de Pateptc:s
PCT, adotadas na Assembléia da União Internacional de Cooperação cm 
Matérias de Patentes, realizada cm Genebra, no dia 14 de abril de 1978, c 
u Errata ao texto do Tratado de Cooperação cm Matéria de Patentes
PCT, concluido cm Washington, cm 19 de junho de 1970. 

t.l.l- Parecer 

Rt>ferente à seguinte matéria: 
-Projeto de Lei da Câmara n• 145/78 (n• 4.697-B/78, nu Casa de 

origem), que dispõe sobre a fixação c alteração do número de vagas nos 
cursos superiores de graduação, c dá outras providências. 

1.2.3- Comunlcaçio da Presidência 
- Prazo para oferecimento de emendas ao Projeto de Lei da C1imara 

n• 61/79, lido no Expediente. 

1.2.4 - Requerimento 
- N~> J1Sj79, de trunscriçilo, nos Anuis do Senado Federal, do dis

curso proferido pelo Presidente João Baptistu Figueiredo, t:m Belo Hori· 
zonte. 

1.2.5- Discursos do Expediente 

SE.\'AOOR JAR/IAS Pc1SSAR/A'HO, como Lldcr- Pnsiçi>o de S. 
E.\" na Ucfc:sa du implnntm;iio do projeto ALUNE no Estudo do Purú, a 
prllpó: .. ito de criti~o:as vc:icuh1t.lus em órgi1os da Imprensa pc:rnambucana. 
(.\lnsidcraç0es sob~c port.1ria baixadu pelo Sr. Ministro dus Minas c Encr· 
~ia. t.:tlllL'cdcnUo inccutivos ü produção de aluminill atravi!s de uma taril';.1 
c-.pc~o:iul de cncr);!.ia d\·tr;·:a. 
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SJ:'NAI!OR ROBERTO SATURNINO, como Líder - Aios de 
coa~·ão c intimidação praticados por policiuis d<1 cidude do Rio de Junciro 
contra convidados a jantar de homenagem :10 Scm1dor Tcotônio Vilcl:1. 

1.2.6- Comunica~:õcs 
- De Srs. Senadores que se ausentarão do Puís. 

1.3- ORDEM DO DIA 
-Requerimento nY 303/79, de autoria do Sr. Senador Orestes Quér

cia, solicitando o dcsarquivamento do Projeto de Lei do Senado 011 355, de 
197H, de sua autoria, que acrescenta dispositivo il Consolidação dns Leis 
Uo Tmbalho, Aprovado. 

-Requerimento n~' 304/79, de :.IUtoria do Sr. Senador Louriv;.ll Bap· 
tisl:l, solicit:mdo a tr:ulscrição, nos Anais do Senado Fedem\, da p:1lcstra 
proferida pelo Ministro da Educação c Cultura, Proressor Eduardo Porte
la, cm 16 de julho de 1979, na Escola Superior de Guerra. Aprovado, upós 
usar da p:li:IVr:l no encaminhamento de sua votação o Sr. Mauro Benevi
des. 

-Requerimento n~' 305j79, de autoria do Sr. Senador Lourival B:lp· 
tistu, solicit:mdo a transcrição nos anais do Senado Federal, du Ordem do 
Dia baixada pelo Ministro do Exército, General-de-Exército Wulter Pires 
de Curvalho Albuquerque, por ocusiào da solenidade re:1lizada cm come· 
moração ao "Di:1 do Soldado". Aprol'ado. 

- Rcdação final do Projeto de Lt:i do Senado n9 136/76, de autoria 
do Sr. Senador Lourival Buptista, que altera u Lei n~' 4,886, de 9 de de
zembro de 19,65, que regula as utividades dos representantes comerciais 
autónomos, e dá outrus providências. Aprovada. A Câmara dos Deput<t
,dos. 

-Redução final do Projeto de Resolução n~' 4/79, de uutoria do Sr. 
Senador M urilo Badmó, que altera a redação do artigo 164, §~ IY c 2Y, inci· 
so 11. do Regimento Interno do Scnudo Federal. Aprovada. A promul
gaçUo, 

-Projeto de Lei do Senado nY 17/77, de autori:~ do Sr. SenaUor 
Fr:1neo Montara, que dá nova redução ao art. 9Y, ~ JY, inciso III, do Códi
go Civil. Aprovado, em segundo turno. A C:imam dos Deput:1dos. 

-Projeto de Lei do Senudo n9 58/79, de autoria do Sr. Senudor Nel
son Carneiro, que introduz alteruçào no Decreto-lei n~' 221, de 28 de rcvc
reiro de 1967, que dispõe sobre a protcçào e estímulos ii pescu. Aprovado, 
cm segundo turno. A C:imara dos Deputados, 

1.4-COMUNICAÇÁO DA PRESID~NCIA 
- ConvocaçUo de sessão extraordinária a realiz:1r-sc hoje, i1s 18 ho

T:IS c 30 minutos, com Ordem do Dia que designa. 

1.5- DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA 

SENM!OR MARCOS FREIRE - Prosseguimento das conside· 
r:1çõcs iniciadas em sessão anterior, sobre as potencialidades energéticas 
do País, 

SI:'NAOOR /:'VAN ORO CtiRRI::IRA- A exploruçUo petrolífera na 
Arn:winia. 

SI:'NtiDOR ITAMAR FRANCO- "Dcclar:lçào de Juiz de Fora", 
cu mo conclusão d:1 rcuniUo dos jornalisws prolissionais do Centro Sul. re
centemente realizad:1 n:1 cid:1de de Juiz de Fora-MG. Apelo uo Presiden
te da Rede Fcrrovi{1ri:1 Fedcrul cm favor da manutcnçUo de campo de fu
tebol na cidade de Juiz de Fora. 

SENADOR M,IURO JJF.NEVJ/JES - Defesa da uniõcaçuo do 
s:llúrio-minimo, a propósito de notícias veiculadas na Imprensa, sobre o 
envio :1o Congresso Nadonal, pelo Senhor Presidente da República, de 
projeto de lei estabelecendo novas diretrizes pura u políticn salari:d do 
Pais. 

SENti DOR Rti!MUNDO PARENTE- Congrntuh1ndo-sc com o 

Sr. Ministro do Interior, pela reformulação do Programa Habitacion:il 
Empresa. 

SHNAOOR LOUR/VAL IJAI'T/STtl- Pronunciamento da Profcs· 
sor:t Lí:a Leal e mensagem da excclentíssimu Senhora Dona Dulce Figuei
redo, por ocasião do V Encontro Nacional de Dirigentes, recentemente 
rcalizndo em Ur:1silia. 

1.6- DESIGNAÇÁO DA ORDEM DO DIA DA PROXIMASES· 
SÁO. ENCERRAMENTO. 

2-ATA DA 149• SESSÃO, EM 6 DE SETEMBRO DE 1979 

2.1-ABERTURA 

2.2-0RDEM DO DIA 
- P:1rccer du Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensugcm n~' 

132j79 {nl' 252/79, na origem), pela qual o Senhor Presidente da Repúbli
r.:a submete lt deliberução do Senado a escolha do Sr. Carlos Sylvestre de 
Ouro-Preto, Ministro de Primeira-Classe, da Curreiru de Diplom;lta, para 
c.\crccr a função de Embaix:1dor do Bmsil junto ao Reino da Bélgica. 
Apreciado em sessão secreta. 

2.3- DESIGNAÇÁO DA ORDEM DO ()IA DA PROXIMA SES· 
SAO. ENCERRAMENTO. 

3- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÃO ANTERIOR 
-Do Sr. Senador Marcos Freire, proferido na sessão de 5-9-79. 
-Do Sr. Senudor Almir Pinto, prorerido n:1 sessão de 5-9-79. 

4- ATAS DE COMISSOES 

S- MESA DIRETORA 

6- LIDERES E VICE·LIDERES DE PARTIDOS 

7- COMPOSIÇÃO. DAS COMISSOES PERMANENTES 

ATA DA 148• SESSÃO, EM 6 DE SETEMBRO DE 1979 
1• Sessão Legislativa Ordinária, da 9• Legislatura 

PRESIDI;:NCIA DOS SRS. ALEXANDRE COSTA, GABRIEL HERMES, JORGE KALUME E BERNARDINO VIANA. 

ÀS 14 HORAS E ]0 MINUTOS, ACHAM·SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Adalberto Sena- Jorge Kulumc- Evundro Carreira- Raimundo Pa
rente- Gabriel Hermes- Jurbus Passarinho- Alexandre Costa- Jost: 
Sarncy - Alberto Silva - Bernardino Viana- Almir Pinto -José Lins
Mauro Benevides- Cunha Lima- Humberto Lucena- Milton Cubrul
Adcrbal Jurcma- Marcos Freire- Arnon de Mello- Teotónio Vilela
Lourival Baptista- Passos Pôrto- Jutahy Magalh~cs- Dirceu Cardoso 
-João Culmon- Roberto Suturnino -Itamar Frunco- Tuncrcdo Neves 
- Vicente Vuolo - Affonso Cumurgo. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- A lista de presença ncusn o 
comparecimento de 30 Srs. Senadores. Huvcndo número regimental, declaro 
ubcrtu u sessão, 

O Sr. l~'-Sccretltrio proccderú à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

Oficias- Da Sr. I'·Secrctúrio da Cümura dos Deputados, cncuminhun
do à revisno do Senado autógrafos dos seguintes projetas: 

I'ROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 6U, DE 1979 
(n• 3.324/77, nu C••• de origem) 

Rcgulumcnt11 o c~tubcleclmcnto c o runclonnmento de Jardins 
Zoohi~.:lcos c de Zomírlos c dctermlnn outrus providências.. 

O Congresso Nacionul decreta: 

Art. 1~ Considcru-sc Jardim Zoológico, pura os efeitos Ucsta lei. quul
~lucr coleçào de unimuis silvestres vivos, muntillo.~ cm cntivciro c expoMos:'! 
visitaçliu pl1hlicu rncdiunte cobrum;a de ingressos. 
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Art. 2Y Considera-se Zootlrio, pum os efeitos desta lei, qu:1lquL"r colt.:çiio 
de cem ou mais exemplares de animais silvestres, m01ntidos cm cativeiro c ex
postos i1 visituçr1o pública, porém sem cobrum;u de ingressos. 

Parágrafo único. Coleçõc:s mcnorc.~. cujo número de animais !'icja inferior 
u cem, poderão ser rcgistr:1das como Zooários a pedido expresso de seus pro· 
prictúrios. 

Art. 3Y Os Jardins Zoológicos c os Zooários dependem pnra seu funcio
namento, de licença a ser expedida pela autoridade cnc:meguda de cumprir, 
no Estou..lu ou Território cm que estiverem localil.ados, a legislação de rro
tcçào i1 fauna silvc:strc, 

Purúgrafo único, A licença de funcionamento poder.'! ser cassada perma
nente ou temporariamente se rorcm inrringidos os dispo!iitivos da prcsl!ntc lei 
ou os de outros diploma~ legais, referentes à protcçüo d;:~ rauna ou dos :mi
mais cm geral. 

Art. 4Y Nos Jardins Zoológicos c nos Zoollrios haverá sempre água po
t:ível corrente e instalnçóes sanitárias higiênic:~s à disposição do público vbi· 
tante. 

Art. 5Y Nos Jardins Zoológicos c nos Zooúrios, as instalações pari.! a 
manutençito dos animais cativos deverão obedecer a dimensões, padrões de 
scguranç;1 c outras características que levarão em conta, sempre, as necessida
des c o bem-csl11r de cada esp~cie animal ou grupos de espécies, bem como a 
proteção do púhlico visitante, dos tratadores e dos demais runcionário~. 

~ 111 f\s instalações não poderão abrigar número de animais muior do 
que o estabelecido para cada uma delas pela autoridade que conccdcr o res
pectivo alvarí1 de funcionamento. 

~ 211 As instalações dcver:io, sempre que possível, permitir a prm.:riac,:ào 
dos animais nelas mantidos cm cativeiro, 

Art. 611 A alimentação dos animods, a iLSsisténcia médico-vctcriníLrin i\ 

eles di~pens;~da e a higiene dos recintos onde vivcm, bcm como outro~ r.::uiUa
dos nos Jardins Zoológicos e nos Zooários, deverão obedecer a pudrõcs 
mínimo~ compativeis com o bcm-estar dos animais e com a salvaguarda do1 
vida e d01 saúde do público visitante e dos funcionários do local. 

f\rt. 7~" A autoridade liscalizndora poderá interditar total ou pnrci:ll
mcntc os recintos que estiverem cm desacordo com as prcscriçõ.:s lcguis. 

Art. 8Y Os Jardins Zoológicos ou os Zooários, cuja licença tiver sido cas· 
sada ou que, por quaisquer motivos, encerrarem suas atividades, poderão 
trunsrcrir seus animais a outras organizações afins, aprovadas pdu autorida· 
de fiscaliladora. 

Art. 9"' A cobrança de ingressos públicos nos Jardins Zoológicos somen
te poderá ser efetuada se a licença de que trata o art. 3\1 desta lei estiver em vi· 
gor, atendidas aind>~. as demais exigências da legislaçüo vigente, 

Art. 10 E proibida a venda de animais nos Jardins Zoológicos c nos 
Zooários, a não ser que sejam animais exóticos ou exemplares comprovuda
mentc.: nascidos cm cativeiro. 

Art. li As autoridades encarregadas do cuprimento da legislação de 
protc.:çào :1 rauna poderão dar aos Jardins Zoológicos c aos Zooários autori· 
zaçilo para u obtenção dos animais silvestres necessários às suas atividudes, 

Parágraro único Poderá ser oferecida, nos cedentes dos nnimais a sc.:rcm 
obtidos, uma adcqu:1da compcnsaçào, desde que o ato não configure comt:r
cio, como tal definido pcl~ legislação fiscal. 

Art. 12 E permitida a permuta de animais silvestres nativos ou exóticm. 
com instituições afins do Pais ou do exterior, desde que essas instituições te
nham sido para isso credenciadas pelas autoridades federais encarregadas de 
cumprir u legislação de proteçào à fauna. 

Art. 13 A importação de animais silvestres exóticos podcrú ser reita pc
los Jardins Zoológicos e Zooários nacionais, desde que tenham licença espt:· 
ciul para esse fim. 

~ 111 Animais importados para esse fim só poderão entrar no Puís com os 
atestados de sanidade previamente exigidos pelas uutoridndes competenten· 
tes, 

~ ~Y As o!Utoridudes competentes podcr1io proibir a importação qu:mUo 
os animais provenham de pulses ou regiões onde grassem enrermidadcs nüo 
existentes no Orusil. 

~ JY Após sua chcgudu, os unimais importados deverão permanecer cm 
quurcntt:n<~, duruntc o perfodo que for ncccss~rio, cm instalações upropriadas 
c isolados Uo público ou de outros animais, 

~ 411 A cxigi:nciu do purágrnro anterior poderú ser dispcnsudu se ticur 
comprovuUo que os recintos em que vão ficar os unimais importados, nos Jur· 
dins Zoológicos c nos Zooí1rios, oferecem condições de segurança c de isol:t· 
mcnto sanit:'lrio. 

~ 511 Duruntc o per lodo de quurentenu, os uninwis retirudos .~crilo diuriu
mentc cxarninudos por médicu-vcterinCtrio, que comunir.::urú i1 autoridade lis· 

1.:alit.adow quotiMjUcr anorm:tlido1de.'> con.'itatadas ou ~uspcitas que tcnham 
~ido lcv:tntad11~. 

* 61• o~. Jardin:-. Zoológico~ crcdcnr.::iados para crctuar quarentena podc
r:1o cobrar O'i serviços que prestarem a terceiros. 

Art. 14 As autoridades federais, às quais está <.~reta o comércio exterior, 
d<trJo priorid.::1dc <to exame c despacho dos pedidos de licença, de permuta ou 
de compra de animuis proccdcntes de outros países c destinndos aos cativei
ros devidamente licenciados. 

f\rt, 15 Os Jardins Zoológicos c os Zooários terão um livro dc registro, 
do qual con~tarüo todus us aquisições, nascimentos, moncs c transferência:-. 
de seus omimoli:-., com indicação dar:1 de proveniência c de~tinaçào. 

Parúp:rafo Unico. O livro de registro podcrú ser consultudo, a qualquer 
tempo, pcla autoridade fiscalizadora c pelas entidades conscrvucionistas r.:: 
protelaras devid:1mente crcdenciadas. 

Art. 16 As c.:ntidadc:-. de protcção nos ;mimais silvc.:stres, as entidades 
1.0ólila.\ as de criudores c as de nnulidade conscrvucionista, desde que devida
mente l.!rcdcnciadas pelo Poder Público, poderão inspecionar Jardins Zooló. 
f:icOs c Zoo;'srios ~: rcprescntar a autoridade fiscalizadora, scmpre que encon
trarem irregularidades nos mcsmo.'i, 

Art. 17 Os Jardins Zoológicos c os Zooários terão sempre a assistências 
de, no mínimo um mêdico-veterinúrio c um hiologistn, no ámbito das respec
tivas c~pc.:cialidudcs. 

Art. I~ Os Jardins Zoológicos c os Zooários serão classilicados cm cate
gorias f\ c B, de i.\Cordo com o padrão de qualidade de suas in~talações c Uo.'i 
r.::uid<tdo~ Uispens:tdos aos seus animais. 

~ IQ Somente os Jardins Zoológicos e os Zooários de categoria A podc
riiu g.oz:~r, mediante prévia permissão, das faculd:1dcs previst:ts nos arts. 12 c 
I J Ucsta lei pura it permuta e importação de animais silvestrcs, quando os 
mesmos forem considcr11dos raros ou ameaçados dc cxtinç:1o. 

~ 2~ Somente ns Jardins Zoológicos c os Zooãrios de catcgorii..l A put.lc
rtiD manter em cativeiro animais considerados raros ou cm pc.:rigo de cx
tinção. 

~ )Y A dassific<IÇâo prcvista neste artigo serú revista anualmente. 
Art. 19 f\s casas comcrciuis que vendem animais exóticos e animais nati

vos r.::riadus cm cativeiro devcrao obedecer ao disposto no art, 511 desta lei, no 
q uc se rderc as suas instalaçàe!r., lotação c manutenção. 

Art. 20 A prc.:sente lei será regulamentada pela expcdição de normas, por 
p:trte da autoriU<:~dc redcral competente, no prazo de sessenta dias após su:t 
puhlicaçüo. 

Art. 21 Est;l lei entrad em vigor na duta de sua publicação. 
Art. 2:! Revogam·st: as disposições em contrário. 

À Comis.~ào de Agriculwra. 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 61, DE 1979 
(n• 1.597/79, na Casa de origem) 

De iniciati~·a do Senhor Pre.ddente da República 

Autoriza o Poder Executho a abrir ao Ministério da Educaçiio e 
Cullura o crédito especial de CrS 9.2:60.000,00 (nove milhões, duzen .. 
tos e seuenta mil cruzeiros), para o fim que eSpecifica. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art, 111 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Ministério da 

Edur.:::tçào c Cultum, cm favor da Secretaria de Ensino de Primeiro e Segundo 
Gmu,., o cr~dito especial dc CrS 9.~60,000,00 (nove milhões, duzcntos c ses
sc.:nta mil cruzeiros), pma :llcndcr despesus com auxilias às Secretarias de 
Educaçiio c Cultura dos Territórios Federais. 

Art. 2~' Os recursos m:cess(lrios à execução desta lei dccorrcrào de anu
luçüo p:ucial de dotações orçamentárias consigiladus no vigente Orçamento, 
a Stibcr: 

1500 -Ministério da Educação e 
Cultura 

1524 -Secretaria de Ensino de Primeiro 
e Segundo Grau 

1524.0S421903,201 - Desenvolvimento du Educação 
Pré·E!!cnlar 

3.2.1.1 - Tmnsrcrências Operacion111s ..... . 
4.:\.1.1 -1\uxflios pura Dcspesa.'i dc 

Cupitul ....................... . 
15~4.0K4J 1994.71 J -lmplantaçi'1o dus Habilituções 

Búsicus 

CrS 1,00 

))0,000 

170.000 
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4.3.1.1 - Auxflios para Despe.•ws de 
Cupitul .. .. . .. .. .. .. .. .. . . .. . 925.000 

1524.0H431994. 714 - Assistênciu uo Desenvolvimento 
dos Sistemas de Ensino 

3.2.1.1 -Transferências Opemcionais , , , , , . 4,040.000 
3.2.2.2 - Tmnsferências a Estados c ao 

Distrito Federal . . . . . . . . . . . . . . . . 630.000 
4.3.1.1 -Auxílios pum Despesas de 

Capital .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 2.565.000 
Total .. • • • • .. • • .. .. .. .. • .. .. . • 9.260.000 

Art. 311 Esta lei entrará em vigor nu duiu de sua publicação. 
Art. 411 Revogam-se as disposições cm contrário, 

MENSAGEM N• 246, DE 1979 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 
Nos termos do art. 51 da Constituição, tenho a honra de submeter i1 ele:· 

vudu dc:libcrução de Vossus Excelências, ucompanhado de Exposição de Mo
tivos do Senhor Ministro de Est:~do da Educaçi10 e Cultum, o anexo projeto 
de lei que "autoriza o Poder Executivo a abrir uo Ministério da Educ:~çi1o c 
Cuhura o crédito especial de CrS 9.260.000,00 (nove milhões, duzentos c ses· 
st:nta mil cruzt:iros), paru o fim que especinca". 

Brasília, 13 de agosto de 1979. - Joào Figueiredo. 

EXPOSIÇÀO DE MOTIVOS N• 166/79, DE 7 DE AGOSTO 
DE 1979, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA EDU· 
CAÇÀO E CULTURA. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 
O M inistí:rio du Educação c Cultura solicita abertura de Cri:dito Espc· 

ci:ll no montante de CrS 9.260.000,00 (nove milhões, duzentos c sesscnta mil 
crulciros). cm favor da Secretaria de Ensino t.lc Primeiro c Segundo Graus c 
destinado a atender despesas com auxílios i1s Secretarias de Educaçno c Cul
tura dos Territórios Federais, 

2. Após examinar o assunto, os órgãos técnico!! desta Secrctmia 
manifest;tram-se favoravelmente à concessão do crí:dito solicitado, cumprin
do ucentuar que as despesas resultantes serão atendidas sob n forma de com
pensaçno, conforme prevt! o art. 43, § I~', itt:m III, dn lei nY 4.320, de 17 de 
março de 1964, obedecida:-., as~im, as prescrições do art. 61, ~ 11', letra c da 
Constituiçno. 

J. Em faL:t: do exposto, tenho u honr;t de submeter ~ elevad<l considc
r<IÇÜO de Vossa Excelência o anexo projeto de ld. 

Arrovdto a oportuniUnde par:1 renovar a Vossa E.,cclt!ncia os protesto~ do 
meu nwis profundo respeito.- M1irlo Henrique Simonsen, Ministro. 

( .. h ComiJ.wJt•J d1• ConJtillliçiio r Jwliça t' dt• Fill(lf/('(1.\. 1 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 62, DE 1979 
(n' 3.316 - C/77, nn Cnsu de origem} 

Altera 0.11 urb. 16 e 25 da Lei n~ 4.737, de 15 de jultm de 1':165-
Côdigo Eleitoral. 

O Congn:~so Nacional decreta: 
Art. I,,. O art. 16 du Lei nq, 737. dt: 15 de julho de 1965- Código Elt:i-

turul, rwssu a vigorm com a seguinte: rcducno: 

"Art. 16, CompoC-sc o Trihunal Superior Elcitor;tl: 
I . mediante eleição, pelo voto secreto: 
n) de tr~s juizes, dentre os Ministros do Supremo Tribun:d h· 

dcral; e 
b) de dois juizes, dentre os mr:mbros do Tribunul Federal de 

Recursos; 
II • por nomcuçim do Prcsidcntc da República, de dois dentre 

.~eis advogados de notúvd saber juridico t: idoneidade moral, indica· 
dos pelo Supremo Tribunal Federal. 

§to Nilo podem fazer parte do Tribunnl Superior Eleitoral ci
dadãos que tenham entre si parentesco, ainda que por ulinidude, nté 
o quarto gruu, seja o vinculo legitimo ou ilegitimo, excluindo-se nes· 
te caso o que tiver sido escolhido por último. 

9 2'! A nom~açào de que traiu o inciso II deste artigo ni'io po· 
deril recair em cidadão que ocupe cargo público de que scjn Jcmissf· 
vd ad nwum; que scju dirctor, proprietitrio ou sócio de empresa hc· 
ncnciada com subvençiio, privilégio, isençi\o ou fuvor cm virtullc de 
contruto com u administração púhlicu; ou que exerça nwndutn de 
cmúter politico, federal, estuduul ou municipul." 

---------------------------
Art. 2• O art. 25 da Lei n•4.737, de 15 de julho de 1965- Código E lei· 

tor:tl, rassa a vigorar com a seguinte rcduçilo: 

"Art. 25, Os Tribunais Regionais Eleitorais compor-sc-ào: 
I - mediante cleiçito, pelo voto secreto: 
a) de: dois juizes, dentre os desembargadores do Tribunal de 

Justiça; e 
b) de dois juizes de direito, escolhidos pelo Tribunal de Justiça; 
11. Jo juiz federal c, havendo mais de um, do que for escolhido 

pelo Tribunal Fcdcr:al de Recursos: c 
III. por nomeação do Presidente da República, de dois dentre 

seis cid:tdàos de notável saber juridico e idoneidade moral, indica
dos pelo Tribunal de Justiça." 

Art. JY Esta lei entrarÍI em vigor na data de sua public:tçào. 
Art. 4Y Revogam-se :~s disposições em contrúrio. 

i.EG/Sl.AÇÀO CITAD,l 

LEI N• 4.737. DE 15 DE JULHO DE 1965 

TITULO I 

Do Tribunal Superior 

t\rl. 16. Compõe-se o Tribunal Superior: 

I - mediante t:lciçào cm escrutínio secreto: 

Institui o Código Eleitoral. 

u) de dois juízes escolhidos pelo Supremo Tribunal Federal dentre os 
seus Ministros; 

b) de dois juizes escolhidos pelo Tribunal Federal de Recursos dentre os 
seus Ministros: 

c) de um juiz escolhido pelo Tribunal de Justiç:t do Distrito foedcntl den· 
trc os seus desembargadores. 

li - por nomcnçào do Presidente dn República, de dois dentre seis cid:t· 
dàos de notável suhc:r jurídico c rcput:tção ilibada, indicados pelo Superior 
Tribunal Federal cm listas tríplices, destas não podendo constar nome de ma
gistntdo aposentado ou de membro do Ministério Público. 

~ I'' Não podem faz~:r parte do Tribunal Superior cidadãos que tenham 
entre si purentr:sco, ainda que por afinidade, até o 411 (quarto) grau, seja o 
vin~ulo ilegítimo, excluindo-se neste caso o que tiver sido escolhido por últi· 
nw. 

* 2"' A nomeação de que tmta o n~' I f deste artigo não poderá rec<lir cm ci
Uad~to que ocupe cargo público de que possn ser demitido ad nwum; que seja 
din:tor, proprict{trio ou sócio de empresa bencliciadn com suhvençilo, privili:
gio, isenção ou favor cm virtude de cantata com a administraçito pública, ou 
que exerça mandato de caráicr público, federal, estadual ou municipul. 

IJIXRETO-LEI N• 441, DE 29 DE JANEIRO DE 196~ 

Altera e revoga dispositivos du Lei n~' 4.737, de 15 de julho dt• 
1965, modificndn pela Lei n• 4.961, de 4 de maio de 1966. 

O PresiUente da República no uso da utribuiçào que lhe confere o§ I"' Uo 
:Lfl. 21' do Ato lnstitucion:tl nY 5, de 13 de dezembro de 196H, decreta: 

Art. I 1' O item li do art. 16 da Lei n~' 4. 737, de 15 de julho de 1965, passa 
a vigomr com a seguinte red:tçào: 

"II- Por nomeur;iio do Presidente du República, de dois dt:n· 
tre seis cidudüos de notável saber jurídico e reputur;ilo ilibadu, indi· 
c:tdos pelo Supremo Tribunul Federal t:m listus tripliccs, dcst:ts nüo 
podendo cunstur nome de mugistrudo :tposentudo ou de membro do 
Ministério Público." 

Art. 2"' Fic:tm revogados o § 111 do urt. 16 du Lei n~' 4. 737, de 15 de julho 
dt: 1%5, com :t rcdaçiio dud:t pdo urt. 511 du Lei n~' 4,961, de 4 de maio de 
I %6, assim como o 9 2Y do art. 16, e os li§ 6Y c 7~' do nrt, ~5, todos du' Lt:i n~" 
4.7.17, de 15 de julho de 1965. 

,\rt. JY Os~J~' c 4Y do art. 16, c os §9 H~' e9Y do mt. 25, da Lei nY4.737, de 
15 dcjulhu de 1965, pussam a constituir, respectivamente, os §~li' c :!Y do urt. 
I h, c (11' c 71' do urt. 25, da mcsmu Lei. 
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Art. 411 Este Dccrt:to-lci entrará cm vigor na data de sua publicw;:io, re· 
vogadas :~s disposições cm contrário, 

Brusflia, 29 de janeiro de 1969; 1489 da I ndcpcndênci:~ c 81 ~da Repúbli
ca. - A. COSTA E SI LV A - Luis Anlônio da Gama c Sll>u. 

CONSTITUIÇÀO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

• ' ' .. ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' o .. ' • ' ' " ' • ' " " ' ' •• o • ' ' ' ' ' ' ' ' " • ' ' ' ' •• ' 

Emenda Constitucional n~' 1, de 17 de ou1ubro de 1969 

TITULO I 

Da Organização Nacional 
. ' ' " ' ' ' . ' ' ' . " . ' . ' . ' ' ' . ' ' . " ' .. ' . ' ' ' . " . " . ' ' ' ' . ' ' ' ' ' " ' ' ... ' . ' ' ' 

CAPITULO VIII 

Do Poder Judiciário 
' ' ' • ' ' ' ' ' ' ' ' ' • ' ' ' ' • ' ' ' ' •• ' ' " ' • ' ' " • ' • " • ' ' ' ' ' o •• ' • ' ' • ' • ' ' • ' ' ' ' ' ' • 

Seçiio IV - Dos Juízes Federais 
,,, '' ,, ··········· ..... ,,, ... ,,,, ,,,, ,,,,,, ,, .... ' ' ' ' ,,,,, '' .... '. 

Art. 124. Cada Estado, bem como o Distrito Federal, constituir:'! uma 
Scção Judiciúria, que terú por sede a respectiva Capital, c varas localiza<.las 
segundo o estabclr.:cido cm lei. 

Parágrafo único. Nos Territórios do Amapá, Roraima e Rondônia, aju
risdiçi'io c as atribuições comctidas aos juízes federais caberão aos juízes d:1 
justiça local, na forma que a lei dispuser. O Território de Fernando de Noro
nha comprccnder·se-;l na Seçfio Judiciária do Estado de Pernambuco. 
• ' ' ..... '.'o." o. o •• ' ''."".''. o ..... " .......... ''' ••• ".''.'''' 

Seçiio VI - Dos Tribunais e Juízes Eleitorais 
" •• ' •• ' ' o ' ••• ' o ' ••• ' •••• o " • ' ' •• " ' ..... " •• ' •• ' ' ' ' • " ' ' • " ' ' ' ' ' ' 

Art. 131. O Tribunal Superior Eleitoral, com !iede na Capital da União, 
compor-se-á: 

I - mediunte eleição. pelo voto secreto: 

a) de: tri:s juízes, entre os Ministros do Supremo Tribunal federal; e 

b) de doisjufzes, entre os membros do Tribunal Federal de Recurssos da 
CupilUI da União; 

CONSTITUIÇÀO DO BRASIL (1967) 

TITULO I 

Da Organização Nacional 
'' ····· ,, ,, ,,,, ,, ········ '''' ,,, ,,,, ,,,,,,, ,, ······ ,,,,,,. ,,, ..... 

CAPITULO VIII 

Do Poder Judiciário 

Scção I - Disposições Preliminares 

Art. 107. O Poder Judiciário du União é exercido pelos seguintes órgãos: 

1 - Supremo Tribunal Federal; 

11 - Tribunais Federais de Recursos c juizes federais; 

III - Tribunais c juízes militares: 

IV - Tribunais e juízes eleitorais; 

V - Tribumlis e juizes do trubnlho. 

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

Seç~o 11 - Do Supremo Tribunal Federal 

Art. 113. O Supremo Tribunal Federal, com sede nu Capital du Unino e 
jurisdiçJo cm todo o território nacional, compõe-se de dezcsseiS ministros. 

~ IY Os ministros serão nomeudos pelo Presidente da Repúblicu, depoili 
de uprovuda n escolhu pelo Senado Federnl, dentre brasileiros natos, maiores 
de: trintu e cinco unas, de notúvel saber jurldico c reputucfia ilibuda. 

' .... ,,, ,,,,,, ............. ,,,, ,,, ········ ············ ''' ,, '' ,, ''' 
Setilo III - Dos Tribunais Federais de Recursos 

Art. 116. O Tribunal Federul de RecurMJs compõe-se de lrele Ministros 
vitaliCÍll!i nomeados pelo Preliidcnte da Repúblicn, depois de upnm1d:1 u esco
llw pelo Senado Fcdcr:d, licndo oito entre Mngistrudos c cinco entre :ulvoga· 
dm c membros do MinistCrilJ llúblico, todos com os requisitos do art. IIJ. * 
i'' 

~ JY A Ld Complementar poderá criar mais dois Tribunais Federais de 
Recurso~. um no Estado de Pernambuco c outro no E.studo de São Paulo, 
lixando-lhes u jurisdição e menor número de Ministros, cuju escolha se furá 
com o mesmo critCrio mencionado neste artigo, 

~ 2~ E privativo do Tribunnl Federal de Recursoli, com sede nu Capital 
d:t Uni:1o, o julgamento de mandado de segurunça contru uto de Ministro de 
Est<tdo. 

Seçuo VI - Dos Tribunais c Juizes Elellorals 

Art. 123. Os órgiios da Justiça Eleitoral siio os seguintes: 

1 - Tribunal Superior Eleitoral: 

11 - Tribunaili Regionais Eleitoruis: 

III -Juizes Eleitorais; 

IV - Juntali Eleitorais. 

Parágrafo único, Os juízes dos Tribunais Eleitorais, sulvo motivojustifi· 
cada, scrvir:io obrigatoriamente, no mínimo, por dois anos, e nunca por mais 
de dois biénios consecutivos; os substitutos serão escolhidos, na melima oca· 
siào c pelo mesmo procc!iso, em número igual para cada cutegoriu. 

Art. 12-t. O Tribunal Superior Eleitoral, com sede nu Cupital da Unii'io, 
compor-se-ii: 

1 - mcdi<mte eleição, pelo voto secreto: 

a) de dois juízes, entre os Ministros do Supremo Tribunal Federal: 

b) de: dois juizes, entre os membros do Tribunal Federal de Recursos da 
Capitul da União; 

CONSTITUIÇAO DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL (1964) 

TITULO I 

Da Organização Federal 

CAPITULO IV 

Do Poder Judiciário 

SEÇÀO V 

Art. 110. O Tribunal Superior Eleitoral, com sede na Capital du Rc· 
pública, compor-sc-á: 

I - mediante cleiçi'io em escrutínio secreto: 

a) de dois juizes escolhidos pelo Supremo Tribunal. Federal dcmre os 
seu!i Ministros: 

b) de dois juízes escolhidos pelo Tribunul Fedcrul de Recursos dentre os 
seus juizes: 

( Ã Comüsiio de Constillli('ào e Ju.\·ti('a. J 

SUBSTITUTIVO DA CÁMARA DOS DEPUTADOS AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 190, DE 1976 

(n• 3.044-B/76, na Cimara dos Depulados) 

Dispoe sobre a nio Incidência aos Vice.Prefeltos Municipais da 
lncompallbllldadt pmlsla no orl. 84, lltm I, da Lei n• 4.215, de 27 de 
abril de 1963. 

Substitua~sc o Projeto pelo seguinte: 

Introduz paanigrafo no arl. K4 da l..cl n9 4.'215, de '27 de abril de 
1963, excluindo da lncompallbllld11de prevista no capul do 11rtl~:o os 
vicc-prefcllos munlclp11ls, 

O Congresso Nucionul decreta: 
Arl. I•- O url. 84 du Lei n• 4.215, de 27 de abril de 1963, pussu u visornr 

:I crescido do seguinte parl!.grufo, numerudo como§ IY, renumerundo-se pura~ 
~Y o atual par{lgrafo único: 

"Art. ~4- ................................................ .. 
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§ I q- A incompatibilidade prcvist:l neste urtigo não atinge o advogado 
eleito vicc-prcfcito municipal, ao qunl se aplica, no entanto, o impedimento 
de que trata o inciso III do art. 85 desta lei." 

Art. 2q - Esta lei entrará cm vigor na data de sua publicação. 
Art. Jq - Revogam-se as disposições cm contrário. 

( ... 1 Comüsão dt• Constiwiçiio r JuJtiça. I 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• IK, DE 1979 
(n• 19-B/79, na Cômara dos Deputados) 

Aprova o texto do Protocolo Adicional ao A.::ordo sobre Coopc
raçio Cultural de 16 de novembro de 1972, concluído entre o Governo 
da Repúbli<a Foderalin do Brasil e o Gomno Militar da República 
Federal da Nigéria, em Brasnia, a 10 de janeiro de 1979. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I q Fica aprovado o tc:w:to do Protocolo Adicional ao Acordo 

sobrC Cooperação Cultural, firmado entre a República Federativa do Brasil c 
o Governo Militar da República Federal da Nigéria, cm Brasília, o lO de ja
neiro de 1979. 

Art. 2q Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publi
cação. 

MENSAGEM N• 160, DE 1979 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 
Em conformidade com o disposto no art. 44, inciso I, da Constituiçüo 

Federal, tenho a honra de submeter à elevada considernçUo de Vossas Exce
l~ncias, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Esta· 
do das Reluções Exteriores, o texto do Protocolo Adicion::~l ao Acordo sobre 
Cooperação Cultural, de I 6 de novembro de 1972, concluído entre o Governo 
da República Federativa do Brasil c o Governo Militar Federal da Repúblicu 
Federal da Nigéria, cm Brasília, a 10 de janeiro de 1979. 

Brasília, 4 de junho de 1979.- Joio Bapllsta Figueiredo. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• DCINT/DAF
I/DAI/73/640(B46) (A56), DE 29 DE MAIO DE 1979, DO SE
NHOR MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇOES EXTERIO
RES. 

A Sua Exccl~ncia o Senhor 
João Baptista de Oliveira Figueiredo, 
Presidente da República. 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de submeter à alta apreciaçilo de Vossa Exccl~ncia o une· 

xo texto de Protocolo Adicional ao Acordo sobre Cooperação Cultural, de 16 
de novembro de 1972, entre o Brasil e a Nigéria. 

2. O referido Protocolo, assinado cm Brusflia, cm I O de juneiro último, 
está previsto no art. IX do Acordo sobre Cooperação Cultural entre os dois 
países. 

3. O Protocolo estipula as condições pura ingresso de estudantes
convénio cm instituições educacionais de ambas as Partes Contratantes, 
transferência pura estabelecimentos cong~neres no pufs de origem do interes
sado e validade de diplomas c títulos universitários obtidos cm estabelecimen
tos de ensino superior da outra Parte. 

4. Em face do exposto, permito-me ressaltar a Vossa Exccl~ncia a con
veni~nciu de ser ratificado o presente Protocolo. Sendo para tanto necessária 
a prévia aprovação do Poder Legislativo, tenho a honra de submeter o anexo 
Projeto de Mensagem, pura que Vossa E~celência, se assim houver por bem, 
encaminhe o tc:w:to do Protocolo ao Congresso Nacional. 

Aproveito a oportunidade para renovar n Vossa Excel~ncia, Senhor Prc· 
sidentc, os protestos do meu mais profundo respeito. - Ramiro Saraiva 
Guerreiro. 

PROTOCOLO ADICIONAL AO ACORDO SOBRE COO· 
PERAÇÀO CULTURAL DE 16 DE NOVEMBRO DE 1972, EN
TRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DOBRA
SIL E O GOVERNO MILITAR FED~RAL DA REPÚBLICA 
FEDERAL DA NIGERIA. 

O Governo da Repúblicu Federativa do Brnsil c o Governo Militar Fe
deral du Rcpúblicu Fedcrnl du Nig~riu 

Considerando que se mantêm os motivos que lcvar.am i1 cclcbr;u;ào do 
Acordo sobre Cnoperaçiio Cultural, de 16 de novembro de 1972, 

Inspirados no espirita de amiz:1de que rege as relações mútuas dos dois 
países, 

Convencidos de que i.JS relações entre os dois povos poderiio ser intcnsili
cadas utravés de um intercâmbio regular de cstuduntes e profissionuis de nível 
superior, 

Conscientes de que as rei:Jçôcs entre seus povos devem cncontn1r cami
nhos de ;JtU:IIizaçào c desenvolvimento que estejam de acordo com as necessi
dades c as possibilidades de um maior intercâmbio culturul c cicntilico, 

Resolvem celebrar um Protocolo Adicional ao Acordo sobre Coope
ruçào Cultural, de 16 de novembro de 1972, nos seguintes termos; 

Arllgo I 

O Artigo IX do Acordo sobre Cooperação Cultural, assinado entre ;1 Re
rública Fcdcmtiva do Brasil c a República Federnl da Nigéri:~ cm 16 de no
vembro de 1972, pussa a ter a seguinte redução: 

"Artigo IX 

I. C:1da Parte Contratante dará a conhecer à outra Parte 
Contratante, anualmente c por via diplomática, o número de estu· 
duntcs dessa outra Parte que poderão obter matricula na série inicial 
de seus estabelecimentos de ensino superior, sem prcstaçüo de exa
mes vestibulares c isentos de quaisquer ta:w;as ou gravamcs escolares, 
assim que as autoridades competentes de cada Parte Contratante es· 
tiverem em condições de faz~·lo. Cada Parte Contratnntc pode, to· 
d.avia, se considerar conveniente, tomar ·a iniciativa de oferecer, de 
imediato, tais matrrculas nas condições indicadas neste Artigo. 

2. Os estudantes a serem beneficiados por essa mcdido1 serão 
sclecionados por uma Comissão Mista c de acordo com as dispo· 
sições legais vigentes em cada país. 

3. Os estudantes a que se referem os parllgr:~fos I c 2 acima só 
poderiio obter transfcrêncitl para estabelecimentos congêneres de 
seu país de origem ao fim de um período mínimo de dois (2) anos le
tivos (ou quatro semestres acad~micos), com aprovaçüo integral, 
respeitada a legislação vigente sobre a matéria cm cada pais. 

4. Os diplomas c os títulos pura o exercício de profissões libe
rais ou técnicas, expedidos por instituições de ensino superior de 
uma das Partes Contratantes a naturais da outra, terão plena valida
de no país de origem do interessado, respeitadas as disposições le
gais vigentes." 

Artl&o 11 

Este Protocolo Adicional entrará cm vigor na data da última notificação 
pelas Partes Contratantes, nu qual se participe que os procedimentos legais 
relativos à entrada cm vigor tenham sido cumpridas. 

O presente Protocolo Adicional permanecerá cm vigor ut.'.: o t~rmino da 
vigência do Acordo sobre Cooperação Cultural, de 16 de novembro de 1972. 

Feito em Brasniu, aos dez dias do m~s de janeiro de 1979, em dois erigi· 
nais, nos idiomas portugu~s e inglês, sendo ambos os textos igualmente uu
t~nticos. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Antônio F. Azeredo da 
Sll,.lra. 

Pelo Governo Militar Federal da República Federal da Nigérit1: Sheu 
Musa Yar'Adua. 

(À,f ComÜJÕes de Re/açõe.r Exteriore.r e d,• Educação t' r l·.ta.} 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 19, DE 1979 
(n• S.B/79, na Cima;a dos Deputados) 

Aprova o texto d1 Connnçio Destinada 1 Evitar n Dupla Trlbu
laçio e Prevenir a Ev11io Fiscal em Matéria de Impostos sobre a 
Rcnd1, firm1d1 entre: a República Feder•tl"• do Brasil e a RL·pühllca 
lt1ll1na, cm Rom1, a 3 de outubro de 1978, 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. lq Fica aprovado o texto du Convenção Dcstinuda :1 I· \'i1 :1r a Du

pla Tributuçilo c Prevenir a Evusilo Fiscul cm Mutl:riu de liliT'''·!ch ,.t•T.: a 
Renda, firmado entre u República Federativa do Brnsil cu R1 ,'li!< .•. dm· 
nu, em Roma, a 3 de outubro de 1978. 

Art. 2Y Este decreto legislativo entrará cm vigor nu d;1L.1 de ~u., .,llli· 
cuçào. 
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MENSAGEM N' 4H6, DE 19JH 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congrcs.<io Nnckmnl: 

Em conformtdndc com o disposto no art. 44, Inciso I, da. Cons~ 
Utulçõ.o Fcd<.'ral, tenho n honra de submeter n. elevada considera~ 
çii.o de Vossas Excelências, acompanhnclo de Exposição de Motivos 
do SenhQr Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto dn 
Convenção Destinada n Evitar a Dupla Tributação c Prevenir n 
Evasão Fiscal cm Matórln de Impostos sobre a Renda !lrmadn 
entre n República Fedcrntlvn do Brasil c n República' Itallann, 
em Roma, n 3 de outubro de 1078. 

Brasilla, 4 de dezembro de 1078. - Ernesto Geisel. 

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS DPF/DAI/DE-I/302/868(B4ü)(F3ll, DE 
29 DE OUTUBRO DE 1078, DO SENHOR MINISTRO DE ESTA
DO DAS RELAÇOES EXTERIORES. 

A Sua Excelência o Senhor 
Ernesto Gelsel, 

Presidente da República. 

Senhor Presidente: 
Tenho n honra de submeter à alta apreciação de Vossa Exce

lência o texto da Convenção Destinada a Evitar n Dupla Tributa~ 
ção c Prevenir n Evasão Fiscal em Matêrin de Impostos sobre a 
Renda, firmada cm Roma, a 3 dc outubro de 1078, entre o Brasil 
e a Itália. 

2, Obedecida, cm linhas ger;:,.is, a orientação adotadn ant~
rlormcnte cm negociações de Acordos semelhantes, estabeleceram~ 
se cl:iusulas que, mediante alivias fiscais, visam a estimular as 
transferências recíprocas de dividendos, juros e "royaltles", lnccn~ 
tlvando os fluxos de investimentos nos territórios de ambos os 
países. 

3. Por outro lado, a. Ccnvcnção proporcionará condições mais 
vantajosas ao desenvolvimento ela nav,egação marítima c aérea, 
ao Intercâmbio de serviços de pro!lsslonals liberais e de atlvlda
des de artistas c desportistas, bcm como à expansão das ativida
des culturais, através do intercâmbio de professores e estudantes. 

4. Em vista dns razões acima expostas, Senhor Prcsldente, 
considero n. Convenção em apreço merecedora da aprovação do 
Poder Leglslntlvo e, parn tal, junto à presente um projeto de 
Mensagem, n. !1m de que vossa Excelência, se assim houver J>Or 
bem, se digne encaminhá-la ao congresso Nacional, nos termos 
do art, 44, Inciso I, da Constituição Federal. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, 
Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo respeito. 
- A. F, Azeredo dn Silveira, 

CONVE~ÇAO 

Entre o Governo dn República Federativa do Brasil 
e o Governo da Repúbllca Itn:lan_a destinada a evitar a 
dupla tributação e prevenir a evasao !Isca! em matéria de 
Impostos sobre a renda. 

O Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dn 
República Italiana; 

desejando concluir uma Convenção destinada a evitar a du~ 
p1a tributação e prevenir a evasão !Isca! em matéria de Impostos 
sobre a renda; 

Ac'lrrtnram o seguinte: 

Artigo 1 

Pessoas Visadas 

A presente Convenção se aplica às pessoas residentes de um 
on dc ambos os Estudos Contratantes, 

Artigo 2 

Impostos Visados 
1. A presente Convcnçúo se npllcn nos impostos sobre a rcn~ 

da cal; .tdos por um dos Estados Contratantes, por uma sua sub~ 
dlvlsfu1 :m:itlcn ou ndmlnlstrutlva ou nutorldndc Iocn.l, seja qual 
for o :; .. tema usado para :mn cobrnn<:n. 

2, 0.-. impo.st.os atuals nos qunls se aplica a presente C{)n~ 
vcnçflO ,· 10: 

al no cn:-;o do Brnsll: 
- u Imposto fcdernl de renda, com exclusiio da::; i?cldCncins 

:-;obre r1 'lv·~·w .. -. cxccdcntcs c ntlvidndes de menor lmportancla Ido~ 
ravnntc r. terhlo como "lmpo:-;to brnsllclro"l: 

b) no caso da Itália: 
_ o imposto sobre a renda das pessoas físicas r Imposta sul 

reddlto delie persone !lslehcl; 

- o Imposto ~obre a renda das pessoas jurídic:.ls limposto. 
sul reddlto dclle persone glurldlchel; 

-o Imposto local sobre n renda rtmposta locnle sul rcddlttll, 
mesmo no caso de ser arrecadado por melo de retenção na fonte 
!doravante re!crldo como "Imposto ltallnno"l. 

3. A Convenção tambCm se aplica a quaisquer Impostos idên
ticos ou substancialmente semelhantes que forem introduzidos 
tlpós a data da assinatura da presente Convenção, seja cm adição 
nos Impostos existentes seja cm sua substituição. As autoridades 
comp::t.!!ntes dos EstadoS Contro.tnntcs notiftcn.r-se-ão mutuamen
te de qualquer modHicnçúo que tenha ocorrido cm suas respecti
vas legislações tributárias. 

Artigo 3 

De!lnlções Gerais 

1. Na presente Convenção, a não ser que o contexto impo
nha interpretação diferente: 

sll; 
al o termo "Brasil" designa a República FederaUva do Bra-

b) o termo "ltálla" desll!11a a R.epúbUca Itallana; 
c l o termo "naclonals" designa: 
I - todas n.s pessoas físicas que possuam a nacionalidade 

de um Estado Contratante; 
II - todas as pessoas jurídicas, sociedades de pessoas e asso

ciações constituídas de acordo com as leis em vigor num Estado 
Contratante; 

d) as expressões "um Estado COntro.tante" e ~>o outro Estado 
Contratante" designam o Bra..sll ou a Itáila consoante o contexto: 

e) o termo "pessoa" compreende uma nessoa física, uma socie
dade c qualquer outro grupo de pessoas; 

fl o termo "sociedade" designa qualquer nesma jurídica ou 
qualquer entidade que, para fins tributários, seja considerada co
mo pessoa jurídica: 

g) as expressões "empresa. de um Estado Contratante'' c "cm
presa do outro Estado Contratante" designam, respectlvo.mcmte, 
uma empresa explorada por um residente de um Estado Contra
tante c uma empresa explorado. por um residente do outro Esta
do Contratante; 

hl a expressão ·•tráfego internacional'' designa todo transpor
te cfetuado por um navio ou aeronave explorado por uma empre
sa cuja sede de ctlreção e!etlva esteja situada em um Estado Con
tratante, exceto quando o navio ou aeronave for explorado ape
nas entre pontos situados no outro Estado Contratante; 

i l o termo "Imposto" designa. o Imposto brasileiro oU o lm· 
posto itnllano, consoante o contexto: 

j) a expressão "autoridade competente" de.signn: 
I - no Brasil: o Ministro da Fazenda, o Secretório da Receita 

Federal ou seus representantes autorlzndo~; · 

II - na Itália: o Ministro da Fazenda. 
2. Para :t aplicação da presente Convenção por um Estado 

Contratante, qualquer expressão que não. se encontre de out1o 
modo de !ln! da terá o slgnl!lcado qne lhe e atrlbuldo peil_ 1eslsln
<:áo desse Estado Contratante relativa no.s Impostos que suo obje
to da presente Convenção, a nüo ser que o co!ltexto exija Inter
pretação dl!ercnte. 

Artigo ·I 

Domicilio Flscnl 
1. Pnra os fins da prC'sente Convenção, n expressão "resi

dente de um Estado Contro.tnntc" designa qualquer pessoa que, 
C'm virtude dn leg:lslnção desse Estado, esteja ai sujeita a Imposto 
cm rnz:la d~ :-;cu domicillo, de sua resldêneln, de sua sede de dlrc
çiio ou de qualquer outro crltérlo de nnturczn rt'1ti.lo~n. 

2. Quanclo, por força ctns disposições do pnrúg:ruro 1, uma 
pessoa tisica for residente ele milbo~ <1-'i Estados Contrntantc.s, a 
.sltuaçüo serU rcsolvldn de acordo com as scgulntl'S r!'grns: 

a) será conslclcl'ncln como rc:>ldcntc do Estado Contrntnntc 
em que cll"iponha de uma habitnçúo pernmncntc, Se dispuser de 
llma habltnçúo pcrmuncnte em ambo~ os Estado.~ Contratantes, 
scró. con.siderncta corno residente do Estndo Contrntante com o qunl 
sua.s ligações p~ssoni.s f' econômlcns .~ejnm mnls cstrcltns (centro 
de Interesses vltnisl: 

bl ,.;e o Estado Contmtanh• cm que tem o centro de seus ln
lcrc,.;scs vltnls não pu(\cr st•r de\Nmlnndo, ou se nüo dispuser de 
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uma habitação permanente cm nenhum do~ Estados Contratantes, 
será consldcrndo. como residente do Estudo Contratante cm que 
permanecer hnbitualmentc: 

cl se permanecer habltuo.lmcntc cm ambos o.s Estados Con
trn.tn.ntes ou se não permanecer habltunlmcntc rm nenhum de
les, s,;~i'á considerndn como residente do Estndo Contrnto.ntc de 
ftUC ror nacional; 

d) se for !laclonnl de ambos os Estados Contratantes, ou se 
llàO for nac!or1nl de nenhum deles, -ns nutorldadcs cmnpetcntes 
dos Estados Contratantes rcsolver:lo n qucstiw de comum acordo. 

3. Quando, cm virtude das dl~posições do parúgrafo 1, um o. 
J)csson que não seja uma pes.soa f1si.cn for um rc:idcnte de am
bos os Est-ndos Contratantes, scr:í. comld~rndn como residente ~o 
Estado contratante cm que estiver situada a sua sede de dlrec;ao 
r!ettvn. 

ArtiA"O 5 

Estabcleclmen to Pcrm.:mcn te 

1 . Para os fins da presente Convenção, a cxm·essão "estabc
le!clmento permanente" designa uma instalação flxn de ncrtócios 
cm que a empresa exerça todn ou part-e de sua atlvldadc. 

2. A expressão "estabelecimento permanente" abmngc es-
]1ecia.lmcnte: 

al uma .sede de direçüo; 
b) uma sucursal; 

c) um escritório; 
d) uma 'rnbrlco.; 
e) uma oficina; 
f) uma mina, unm pedreira ou qualquer outro local de cxtro.

ção de rccurEo~ naturais; 
g) um cr~nte!ro d::! construção cu de montagem, cuja. duração 

exceda seis meses, 
A c:~pn~ssão •·.rstabelcclm:-:lto pcrm~ncnte" não compreende: 
al a :.n.lllzação de instJlaçõcs U:1icamcnt·::! para fins de armn.

zcn:~gcm, e:q:o.o;tç0o ou entrcg:l de \.;L"JU ou di:! mcrctldorins per
tuncentcs il cmpl'csa.; 

bl a manutenção de um estoque de bens ou mercadorias per
tmccntcs à e:mpr-~s~ unicamente pc.ra fln.s de -~rma;wnagcm, ex
!JD.:il~üo ou cntreg:1; 

c) a m:::.nute:1ç~l0 de um cstoquu de bens ou merendarias pcr
tcncClltt.5 ô. empresa unicamente para fins de transformação por 
01:t.ra emp:·-e:;n; 

d) a man~ltcnçiio c!-~ um1 ln.stJ.l:J.I,'io fl~:a de negócios unlca
mem~ pa:·a iin.~ de cwnprnr bns ou mercadorias 0:.1 obter in1or
l1l:lçõe3 para a empresa.; 

e) n mo.nutençflo de umo. lr~bLo.lnçio fixa de negócios unicl
mentc pnt'.1 Un:.i de pubUcidndc, rornccimcnto de intormaçêes, 
p~squl:..a-: cL::'IH11icas ou atlilclnde~ anillog:ru. que tenham car:i.ter 
prcpnmtúrlo ou -auxiliar para a empresa. 

·1. Um:. p::&;OJ. que ntue n?m Estado Contratant-e por conta 
dr: u:-.1:t cmpre::a do out.ro Estac.o C:.ntratnute - c dc.:Ce q11~ l1i.!O 

!::Cj a 'Jn~ ag~n~~- que goz_c de um status independente, contempla.do 
tlC; J)'.:ll\lt;~a:o :::~ - sem con.sic.cra~a co:uo "c.Habc1~t!lmc!1to pcr
mnucn~c" no p!'imairo Estado se tiver, e exercer lubltunlmcnte 
nc.:;~e E::;taJo, uutorldade pnm concluir contratos em nome da ~m
]l!'C~::t. :1. :::~u ..:~r 4t<C! ;.;m:':i atlvldu.dc-3 SC!jam limltadtts il compra 
ele bcn.s ou mcrcac!orla.:i pnrJ. a cmprcn!l.. 

Todavia, uma soclcdullt- de seguros de um Estado Contrnta.nte 
::l~r;i con~iderucla como tcn::!o un--. L sta:~clcclmento p~nnnr.ent~ no 
outro .l!:sta~!o pontrutantP. clc~·c:e qur, :-~trnv6.:i du um 1'cprcscl"lt.~m
tc, n~'.o inchucto ~ntrc a~; pcsEoa:; mencionadas no paró.~rn.fo 5 
nbnlxo, receba prL·:nlos ou .scg:Ul'\! rlsco.s nesse outro Estado. 

5. Um<'. cmpresn de um Eslntlo Contrrtt~ntc não ser:i. consl
tlernda como t:!l~do um e•tal;elcclmunto permanl'ntc no outro Es
tac:o Contmtnnt::: pelo slmplc.~ lato à(• -ex~l'cer n suo. ntlv!r:ndc 
lJC·s'iC outt'o E•;taclo po;· lntem1~dio de um cort•etor, de um com!s
slirb ~··::·:d ou de qu;~lqt:!:'r 01.1tro at~entc que goze ele um :-;tatus 
ind~pr'!HI::ntc, c!~scl~ Qtll' e.J.m.:l p~.s~ons u.tu:!m no iuubito de SUU.'l 
<I ti vldnrJr"i norm:tb. 

~~. O f:l\·0 (!v nu~a ~·ocit·~ln:'~· 1".'·:1:!:-:ll:· c! r· um E;tn~tn '"o·•tra
t.1~ltl• c:·ntl'lJla~· oH ::('!' co:llt'OIP/a por uma !lOc!eclndc residente 
elo outro E.,t.nr.lo Contratante 011 que e~~r.~a ::t·a atl•t!:1;1de nt·!·i.~c 
<mtro J~:;t·1c'o trplPt" S(·.l•~ atr:n·~··;; cl•· nm l'üa'Jt•l::oclnwr~ta permn~ 
ll~lllt•, f:l:l'l' dL· out:u mm:o1 n::u :a•t\1, JHI\' :;1 sU, lm~tant.e parn 
r··~:r•r de qmllr,w·r clr·..,··a~; ··ncl :·(~a '.11'' L' .t.aiJ.~J;_•clnlf'nt.o pt~t·mnntmtt• 
da outra. 

Artigo 6 

Rendimentos de Bens Imobiliários 

1. ·Os rendimentos de bens Imobiliários, Inclusive O? rendi
mentos de explorações agrícolas ou florc.stals, .são trlbutuvcis no 
E~tndo Contratante cm que esses ben~ <!.stlvcrcm ~ltun.dos. 

2. a) a expre::.são "bens tmoblllúrlos". como rc!i!.;alvn das dls
po:.;!çõ-cs das n.Iin<:as b e c abaixo, é definida. de acordo c_om n 
Ieglslnção do Estado C:mtratantc cm que í.S bens cm qucstao es
tiverem situados; 

h) a cxpr~3s5.o compreende, cm qualquer caso, os acessórios da 
propriedade lmoblllár!u, o gado c o equipamento utilizado nus 
explorn~ões agrícolas c florestais, os dir~ltos a que ~c aplicam as 
disposições do direito privado relativo a propriedade tcrrltorlnl, 
0 usufruto de bens imobiliários -c os direito~ nos pn.gamcntos \'a~ 
riúvcls ou fixos pela explornçb.o, ou conccssüo da exploração, de 
jazidas minerais, fontes c outros recursos nnturnls; 

c) os navios, barcos c aeronaves não são conslrJerndos bens 
Imoblllnrlo.s. 

3. o disposto no pnr:í.grafo 1 npl!ca-sc aos rendimentos dc
rlvac!os dn -exploração dlrcta, da locaçao, do arrendamento ou de 
qualQuer outra forma de exploração de bens imoblllá.rlos. 

4. O ctl.sposto nos parágrafos 1 c 3 apllca-sc igualmente nos 
rendimentos provenientes de bens imoblllli.r~os de um?- empr-esa, 
assim como nos rendimentos d-e bens lmoblllarios que s1rvnrn para 
o exercício de uma profissão llbera.l. 

Artigo 7 

Lucros das Empresas 

1. Os lucros de uma empresa de um Estad:J Contratante só 
~ão trlbut:í.vcls ne::.sc Estado, a não ser qu~ a empresa cx-crc;n. sua 
r..tlvldndc no outro Estado Contratante por melo de um estabeleci
mento permanente ai situado. Se a -empresa exercer sua atlVldade 
na forma lndlc-ndn., seus lucros serf~o tributáveis no oatro Eltado, 
mns unicamente na medida cm que forem a.tribuivels a e!:.Se esta
l::clcclm-cnto permanente. 

2. Quando amo. empresa. de um Estado Contratante exercer 
..'iua :~.Llvldadc no outro Estado Contratante utra.vés de tlm estnbe
lecimC!nto permanente aí situado, scrfio atrlb:lidos em ca~a Estado 
Contratante a esse estabelecimento permanente os lucros que 
cbtcria se constituísse uma empresa distiHt-a. e separada, exerccn
cio atlvldades idênticas ou similares, em condições Idênticas ou si· 
r.1llares. c transac~onando r.om absoluto. lndepcndêncln com a 
c:nprc:a d~ que é um estabelecimento permanente. 

3. No c:í.Jculo dos lucros de um cstabelcchncnto pe1'111UI'rnte 
é pcrmltic1o d::!:luzlr r1s clespt!s:ls que t!ver!!~ sido f~ltns narn a con
sccuçúo dcs nb.1ttívrs do estabelecimento pt'lmnnentc. incluindo a~; 
despesas de administração c os encar~os t:'eml.'i de dlrcG:1o n.s~lm. 
realizados. 

4. Nenhum lucro sc~á atribuído a um c:;tubclccimento p~r
mancnte pelo simples fato dt• c·:nnprar mercndorlns para n cm
presa. 

5. Quanclo ·:.:.s lucros c:lmprccnderf:'m elrmcntos de rendlmcn
tcs trutncl~.s ~;ep:l!'ad:tmentc r.os oulm.:; n__rllgoo: .da presente Con
vençüu, u.'i disp8slçêe.'i desses artigos nua sc.~'-0 afctudns pelas 
dlsposl~ces doste Artigo, 

Artigo· 8 

Navegação Mnrltlma c Aórea 

1. O.; l;:rro:; provenientes dn explorn,:ão, no tr:"ti"~~J internn
cl,:ml, ele na'.'h::l ou acrmnvcs só :-;:\o trlbutúvcl."i no Estndo Con
trntanr.c cm que e.stlver llltunda n sede da dlrcçJ.o cfctlvn da 
emprc'in. 

2. Sr a :.;cde cln dire~{:o efí'tlvu da empresa de nuvegaçüo se 
.•ltmu a bordo de um nn\'io, esta sede scrâ consldcrndn sltuncla no 
E~tuc!.o Conlratanlr. em que l:t· encontre o porto de re~l:::tro dcs:;e 
iW.vlo ~lll n:\ ;ntsl!nc!:1. J'! }:...11't:o C!l' rer.üstl'o, no Estudo Contratante 
em que rcs!dr~ n JW~·."~·a qtH.· CX!ll:wa o 11n\'lo, 

3. o d:·.p::~:-;to no JHU':li:'':I!·>J I tnmbt>m .'ic npllca aos lucr~s 
proVL'IliL•nt:-~; c\1\ pnrtlclp:P_:;,o em um "p~d", !~111 uma a.~socl:u;.to 
ou em uma. :qtCncla de opt'i'.l~ao lnlenmclonal. 

·l. O Aeo:d;J t"lll't• o Br:1~!1 t! a Jt;d!a, clatac!.1 de ·l de ~1ntubro 
de l!l!"J'?, dt••,lJn:uln a t'VItar a cltq:l.t tributnr;:m s:.hrc u.; l'l'IHHmcn
tu:i PLl\'t•nlv:llt•,; du t·X!'I'C!IdiJ c!l: n:tl't:)'.:u·.t:J 1na:'idn~;: e ;n·rt•a, t'PS
:-.al'a CH' aj)Jic•ar~.·t·. t•m l't•l:\1'; o P c~1::1iq1H'I' lmpn~ to, no perintb 
c!UI'ílll\.1' fi Cill:d il plt':il'lll:• CLlJ\;':II,'ilO 1". I' ap!k;\Vl']l~O q11•' ::1• l'l'ft'l'f' 
a ~~.·-~~· !mp:1,,Lo. 
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Quando: 

Arth:o 9 

li:mp:eiin.'.i A!i!iocladas 

al t:ma er1-:pre.:.a de um Estado C~mtr~ltante participar direta 
ou \:1d!retamente d:t dlreçãn. controle cu caplLttl de uma empresa. 
do (tUtro E:)tado c.:mtrntantc, ou 

hl as n:~sm~:; pes:::::ms participarem dlrcla. au lndlretnmcnte 
da dlrr.çüo, ermtrole -::>u capital de uma cmp:·e-~a de um Estado 
Contratante e de uma cmp:·csa de. :1utro Estado Contratante, 
c, em aml~:;:; os casos, ao; duas empresas cstl\'.::rcm ll~adas, nas 
suas relaçm• . .; ccmerclals au financeiras. por condições aceitas ou 
lmpostn-3 que cliflram das que seriam e:;tabclecida.s entre empre
sas Jnckpt:!i1d.:-ntes, os luc1-.1~ que, sem c:;sn.s condições, teriam :)Ido 
obtidos por uma das empresas, mas núo o foram por cama dessas 
condlç,;es, podem ser incluido.s nos lucras dessa emp esa e tribu
tados ccmo tal. 

Artigo 10 

Dividendos 

1. Os dividendos pag·os por uma sociedade r~.:;! dente de um 
Estado Contratante a um residente do outro Estado Contratante 
sfi.o tributáveis nesse outr.o Estado. 

::! • Todavia, esses dividendo::; podem ser tributados no Estado 
Contratante ond(! reside a saciedade que úS paga, e de acordo com a 
1rgl~1n~·:.o clc~sc· Estado, mn.'l .'ic a pessoa que os receber for o benefi
clú.rla cfeLlro dos div!dcndos o Imposto assim estabelecido nfi.o po
derá exceder 15 por cento do montante bruto dos dividendos. 

Este pn.r:i.grafo não afetará a tributação da sociedade com re
ferência aos lucros que dero.rr1 cr!s-em ao<; dividendos pagos. 

3. O disposto nos parágrafos 1 c 2 não se aplica se o bene
!lclárk: t1os dtv!dr·ndos, rr:;ldcnte de um E.<itado Contratante, ti
ver, no outro Estado Contratante de que é residente a sociedade 
que paga os di'l'ií.lcndos, um c~L:.lbdedmento permanente a que 
estiver ctctlvamcntc ligada a participação geradora dos dividen
dos. Ne~.~c caso, os dividendos sr:a tributáveis nesse outro Estado 
Contratante, de acordo com a sua própria legislação. 

4. O termo "dividendos", usado no presente Artigo, designa 
cs rendimentos prov~nlentcs de açõcz, ações ou direlt.os de fruição~ 
ar,ões de empresas mlnernctoras, partes de fundador ou outros dl
rc!tcs de parLlcipaçUo cm lucros, com exceção de créditos, bem como 
rcndlmentcs de outras participar;õcs de cnpLtnl assemelhados aos 
rendlinentcs de açõcs pela lcgisl~cão trlbut:irla do Estado cm que 
a saciedade que os dl.strlbuir seja residente. 

5. Quando um residente da Itlllla tiver um estabelecimento 
permanente no Brasil, c.<;se cstabrlec!mento permanente poder:i ai 
estar sujeit·:l a um hnp:J:;to retido na fonte de acordo com a legis
bçüo brasileira. Todavia, esse Imposto não poderá exceder 15 por 
cento tlo m~mtantc bruto do;; lucros do estabelecimento perma
nente determinado após o pap;amento do Imposto de Renda da 
.'3oclcdade referente n esses lucros. 

G. Quando uma sociedade rc:;ldente de nm Estado Contra
tante rer.el.•er lucros ou rcndlmcnt.os do outro Estado Contratante, 
esse oulro Estn~lo Contratante não poderá cobrar qualquer impos
tl"l s1 1l:'e r·s tllvlr'f.'ndcs pap;os pela :wclcdade, exceto na medida 
cm que cs.scs dividendos f.orcm pagos a um residente desse outro 
Estaclo ou na medida. cm que a partlcipnçüo geradora elos dlvlden
clns estive; ct'ctlrnmcntc ligada a um estabelecimento p~rmancnte 
situado nro:~e outro F.:--tndo nem sujeitar os lucros não distribuídos 
cl:t .o;oc!cct~Ce a um imposto sobre lucros não distrlbuidos, me.smo 
.::c o.:; cllvidcndos pnr.-;os ou os ivcros nii.o dlstrlbuidos consistirem 
total ou parcialmente de lucros ou rcncllmentos provenientes desse 
out.ro Estado. 

7. A Jimltaçt:.o ela o.líquota do lmr>Osto prevista nos parágra
fos !.! c 5 nflO se aplicará :-tos c\lvidcndos ou luc!'os pagos ou re
metidos ant.cs elo tCrmlno do terceiro an::~ calendó.rlo seguinte ao 
ano cm que a presente Canvenr;f10 entrar cm vigor, 

Arth:o 11 

Juros 

1. Os juros provenlentrs de um F .. 'itndo C~ntmtnnt~ c pagos n 
um rc~!cllmtc do out1·o Estado GontmtantC' sno trlbutnvcls nesse 
outro Estado. 

~. Todavia, e::.sc.s ju~·üs podem ser trlbutado:i no _Estado Con
tratante de que pi'O\'~m. c de acordo com a leg!sinçao desse Es
t.ado, mas se a pessoa q,nc !JS rcecl;e:- fm• o bc_nef!clúrlo cfctivo ltos 
juros o Imposto as~lm cstabclPclc\o n0o podcru. exceder 15 por cen
to do montante bruto dali juros. 

3. Nün obstante o dk.;pu.'ilJ nos pnrt'lr,rafos 1 c~. os jmos pro
vcniPntes clt• um l!:staclo ContratantL' c pa~os no Governo elo outro 
Estado Contmtant.t•, a uma :am ~;ubdlvlsilo politica_ DI! aUmlnls
t.mll\'a. ou qualquel' a~êncta r Inclusive uma lnslit.nl\aO Ilnnncclrnl 

de proprl('dadc rxciu~:Jva d;lqucle G:JYcrno, .'iUbOlVJsúo politica ou 
administrativa, süo l!':entns de lmpostn no primeiro Estado Con
lrn.tantc. 

4. O termu "jurw;", u._;t..r..L nu pl'é."~nLe ArLl~o, desl~na os ren-
c!Jment.:::s da divida. pública. d:: ULt:lO.'i ou debêntures, acompanha
t;c.s r..;u nã'J de g-arantia hlp'lle.'!:u!u flU d:! cL\u:::ula de participação 
nos l;.:cr:~s, c àe en;dlto;-; de qualquer mttur.-:za. bem como outros 
rendimento:-; que pela icg!.'ilac:r~o tl'lbutúrla do Estado Contratante 
de que! provenham l'ejam n:-:~cnwlhados nos rendimentos de im
portáncia emprestadas. 

5. O dl.sj)osto nos parú~r:~.fos 1 c 2 não $C aplica se o bcne
flctário elos juros, rcs:dcnte d:! ura 2-!)tatio Contratante, tiver no 
outro Estado Contrntantc de que proicnham os juros, um esta
belecimento permanente ao qual se ligue cfetlvamente o crédito 
J::"Crndor dos Juras. Nesse caso, os juros podem .ser tributados nesse 
outro Estaclo Contrn.tantc, de ac:Jrdo com a sua própria legislação. 

6. A Ilmitação estabclcc!da no paráglafo 2 não se aplica aos 
juros provenientes de um EstJ.do Contratante e pat,>;os a um esta· 
bcleclmento pennanente de uma empreEa do outro Estado Con
tratante situado em um terceiro Esta..do. 

7. Os juros serão considerados provenientes de um Estado 
contratante, qua.ndo o devcdnr ror esse próprio E:;tado, uma sua 
subdii'isãa .politica ou administrativa cu um residente desse Es
tadJ. No entanto, quando o c!e1•edor do!'i j1u·os, residente ou não 
de um Estado Contratante, tiver num Estado Contratante um es
tabelecimento permanente pelo qual h~ja sido contraída a obriga
ção que dil. origem aos juros c caiba a cs.sc estabelecimento per
manente o pagamento dcs!::cs ju~cs, tais juros serão considerados 
provenientes do Estado Contratante cm que o estabelecimento per
manente estiver situado. 

8. Se, em conseqüência de relações e:::pecialc; exi:tentes entre 
o devedor e o credor, ou entre ambos e terceiros. o montante dos 
juros pagos, tenda cm conta o erMita pelo qual são pagos, exceder 
àquele que seria acordado entre o de\'edor e a credor na auséncia 
de tal.s reln~;ões. as disposições deste Artig-o se aplicam apenas a. 
este última montante. Neste cn..so, a. parte excedente dos -paga
mentes .seró. tributável conforme a leg!:;lo.ção de cada Estado Con
tratante_ e, tenda em conta as outras disposições da presente 
convençao. 

Artigo 12 

"Roynltles" 

1. Os "royaltics" prm•cn!entcs de um Estado Contratante c 
pagos a um residente do outro Estado Contratante são trlbut:l.vels 
nco;sc outro Estado. 

2. Todavia, esses "royaltle~" pct!em s~r t.ributac!a::; no Estado 
Contratante de que provêm, e de acordo c:lm a legislação desse 
Estado, mns se a pessoa qr.c t.:~ receber for a benertclirio efetlvo 
dos "r-oyaltles'' o impJsto assim. c.stabelecido não poderá exceder: 

a> Z5 por cento do m""~ntante bruto dos "royalties'1 provenien
tes do uso ou da concessüo do uso de marcas de indústria ou 
com~rc!o: 

b) 15 por cento em todos as dcmn.ls casos. 

2. As disp::-.slções dcs paró.t~rar-os 1 c 2 não se aplicam q.uando 
o beneficltirlo dos "royaltlcs", residente de um Estado Contratante, 
tiver, no outro Estado Contratante de Qt1~ provêm os '1royaltles11

, 

um estabelecimento permanente no qual cztão ligado!: e!etlvamen
te o direito ou o bem que deu origem aos "royaltles". Nesse caso, 
os ·•royaltics'l são tributáveis nc.~'i'e entro Estado Contratante, de 
o.cordo com a sua própria leglslnçfio. 

4. O termo "royo.Jt.ics", empregado neste Artigo~ designo. as 
remltnerações de qualquer natureza pag:as pelo uso ou pela con~es
sâo do uso de um direito de autor s-obre uma ob:-a literarla, o.rtlstl
cn. ou cientifica (inclusive os filmes c:inemJtogrâflc·os, filmes_ ou 
rltas de gravação de programo.<; de televisão ou rndiodUusuo), 
qualquer patente, marcas de lndUstriJ. ou comCrclo, desenho ou 
modelo, plano, fórmula ou procc.'3so secreto, bem c·omo pelo uso ou 
pela conccssto do uso de um equipamento industrial, com~rcial 
ou científica c por Informações ca~rc.'3pondentcs à cxpcrlcncla 
n.dquirldn no .<;ctor industrial, comercial <lU cientifico. 

5. Os "royalttcs" serão consldcmdo.s pro\'cnlentes de um 
Estado Contrntnntc quando o devedor fol' o próprio Estado, uma 
sua subdivisão polítlcn ou administrativa. uma ~utoridndc local 
ou um rc.<;ldentc desse Estado. Todnv!n, quando o devedor dos 
"royalties", .seja ou nüo residente de um Estado contrntantc, tlver 
num Estado Contratante um cstnbclcclmcnto permanente cm re
lnçüo cmn o qual hnju sido contmida a obrlg-uçflo ele pn.R"nr as 
"roynlUes" c calbu rt es~e estabelecimento pcrm:~nentc o pn~amcn
to de!ise!; "roynit!csu, !iCrüo l'lcs c~nsideratlos provenientes do Es
t.ndo Contratante em que o estabelecimento permanente estiver 
situado. 
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6. Se, em conscqiiimc!n de relnçõcs cspecinls existentes entre 
o devedor c o credo~. ou entre ambos c terceiros, .o montante dos 
11 roynltic.s" pagos, tendo cm rontn o mo, direito ou Informação pelo 
qual é pngo, exceder itquele que :-;erln ucnrdado entre o devedor c o 
crcd.or nn nusêncln de tnls rclaçóe3, ns dL'iposlções deste Artigo são 
npllcó.vels npenns n este último montante. Neste cn.c:;o, n pnrtc ex
cedente dos pnga.mentos será tributável conforme n legislação de 
cnda Estado Contrntnntc c tendo cm conta us outrn.'i disposições 
dn presente Convcn~ão. 

7. A llmltaçfLo dn oliquotn do Imposto previsto no parágrafo 
2,0 nõ.o se apl1cnró. aos ••roynlt1es11 pngos nté o término do terceiro 
ano en,Jendúrlo seguinte no ano em que n presente Convenção en
trar em vigor, quando tais uroyn.ltlcs". forem pagos a um residen
te de um Estado Contratante que detenha, dlrcta ou lndlreta
mente, pelo menos 50 por cento do capital votante da sociedade 
que paga esses liroyalties". 

Artigo 13 

Ganhos de Capltlll 

I. Os ganhos provenientes da alienação de bens lmobllh\
rlos,. conforme zão definidos no parágrafo 2 do Artigo 6, são tribu
táveis no Estado Contratante em que esses bens estiverem si
tuados. 

2. Os ganhos provenientes da llllenação de bens mobiliários 
que !ru~am parte do atlvo de um estabelecimento permanente que 
u.na cm)Jresa de um Estado Contratante possua no outro Estado 
Contratante, ou de bens mobiliários constitutivos de uma instala
ção lixa de que disponha um residente de um Estado Contratante 
no outro Estado Contratante para o exerciclo de uma protlssão 
liberal, Incluindo os ganhos provenientes da llllcnação desse esta
belecimento permanente !Isolado ou com o conjunto da empresa) 
ou dessa Instalação fixa, são tributáveis no outro Estado. No en
tanto, os ganhos provenientes da auenaçüo de nn.vtos ou aerona
ves utilizados no tr:ltego Internacional e de bens mobiliários per
tinentes il exploração de tnls navios ou aeronaves só são tributá
veis no Estado Contratante em que estiver situada a sede da dlre
çúo c!ct.lva da empresa. 

3. Os ganhos provenientes da alienação de quaisquer bens ou 
direitos diferentes dos mencionados nos parágrafos 1 e 2 sii.o tri
butâvels em ambos os Estados Contratantes. 

Artigo 14 

Profissões Independentes 

I. Os rendimentos que um residente de um Estado contra
tante obtenha pelo exercício de uma profissão liberal ou de outras 
utlvldndes Independentes de caráter análogo só são trlbut:\vcls 
nesse Estada, a não ser que o pagamento desses serviços e a.ttvi
dad-e.s c:üba a um estnbr.lecimento permanente situado no outro 
Estado Contratante ou a uma sociedade residente desse outro Es
tado. Ncs~e caso, esses rendimentos são tributâvels nesse outro 
Estado. 

2. A .expressã.o "profl!isão llbcrnl" abra.ng.e, .am cspecinl, a.s 
atlvldndcs independentes de caráter cientifico, técnico, literário, 
arUs~lco, educativo c pedagógica, bem como as ntividndes inde
pe:Jdcntcs de médicos, advogadas, engenheiros, arqultetos, den
ti~:::r. e cont.ndorcs. 

Artigo 15 

Prot!ssões Dependentes 

I. Com ressalva das disposições dos Artigos 16, 18, 10, 20 c 
:H, os salários, ordenados c outras remunerações simtlnres que 
um l'('Side-nte tio um Estado Contratante receber em razão de um 
cmprc;go .serão tributáveis somente nesse Estado, n não ser que o 
cmpre~o ~ejn exercido no outro Estado Contratante. Se a emprego 
for ai exercido, as remunerações correspondentes são tributáveis 
nçssc outro Estado. 

2. Nüo obstante ns disposições do pnrúgrnfo 1, ns remuncrn
~écs que um residente de um Estado Contratante receber cm fU!_l
c:ãa de um emprego exercido no outro Estado Contrntnnle só suo 
trlbutã.vcls no primeiro Estado se: 

n) o bcnef!clúrlo permanecer no outro Estndo durnntc um 
p~ríocto ou p~ríodo.!l qu-e niio cxccdnm, no toto.l, 183 dias do ano 
riscai considerado; e 

h) ns remunerações fm·cm pngns por um emprc~ndor ou em 
nome de um cmpregnclor que nüo é re!ildente do outro Estudo; c 

c) o encargo dns remunerações nno couber n um estabeleci
mento permanente ou n umn ln.sLnlnçüo flxn que o emprcr,ador 
tiver no outro Estndo. 

3. Nfta obstante as disposições precedentes deste Artigo, ns 
rcmunemrõc.s relntlvns num emprcg::J exf!rcltlo a bor~o ele um nn
vto an de 'umn neronnvc em trã.fego lntcrnnclonnl sao trlbntáv~ls 
no Estndo contratante em que estiver sltundn n sede dn dlreçu.o 
efcttva da empresa. 

Artigo IG 

Rcmuncrnçõcs de Direção 

As remunerações de dlreção c outras remunern.çõcs similares 
que um residente de um Estado Contro.tante recebe na qualidade 
de membro do conselho de ndmtnlstração ou de qualquer outro 
conselho semelhante de umn saclcdndc residente do out~·o Estnda 
Contratante são tributáveis n.es.se outro Estado. 

Artigo 17 
Artistas c Desportistas 

I. Não obstante as disposições dos Artigos 14 c 15, os rendi
mentos obtidos pelos pro!ls;lonals de espctáculo, tais como artis
tas de teatro, de cinema., de rádio ou de televisão e músicos, bem 
como os dos desportistas, pelo exercício, nessn qualidade, de suo.s 
ntlvldades pessoais, súo tributáveis no Estado Contratante em que 
cseas n.Uvldndes forem exercidas. 

2. Não obstante as disposições dos Artigos 7, 14 e 15, quando 
os rendimentos de at1v1dades pessoais exercidas, ne.ssn. qualidade, 
por um profissional de espetáculo ou um desportista são atrlbuldos 
a uma outra pessoa que não o próprio artista ou desportista, es
ses rendlm·entos pod·em ser tributados no Estldo Contratante em 
que ns atlvldades do artista ou desportista são exercidas. 

Artigo 18 

Pensões e Anuidades 
1 com ressalva das disposições do Artigo 19, as pensões e 

outra~ remunerações simllnres que não excederem um montante 
equivalente a USS 5,000.CO cm um ano calend:\rlo, as pensões nU· 
mentlclns que não excederem US$ 5,000.00 em um ano calendário 
e as anuidades provenientes de um Estado COntratante e pagas a 
um residente do outro Estado Contratante só são trlbut:\vcls nes
se outro Estado. 

O mont::tntc dns pensões ou das pensões n.limenticlas que ex
ceder o limite acima mencionado poderá ser tributado cm ambos 
os Estndoe Contratantes. 

2. No presente Artigo: 

a) n expressão "pensões e outras remunernções .similares" dc
slgnn. po.gamentos periódicos efetundos depois do. aposentadoria, 
em con~cqüéncln de emprego anterior, ou o. titulo de compensa
ção r.or danos sofridos cm conseqüência de empresa anterior: 

bl o termo 11 0.nuldndc" dciiigna uma. quo.ntin determinada, 
pag<t pcrlodicnmcntc cm prazos determinados durante o. vida ou 
durante um periodo de tempo ctctermtno.do ou determinável, em 
dccorrCnctn. âe um compromisso de e!etuar os pagamentos como 
retribuição de um plerio c adequndo contravalor cm dinheiro ou 
avaliável em dinheiro tque não seja por serviços prestados). 

Artigo 19 

Funções Governamentais 

1. a) As remunerações, excluindo pensões, pngn.s por um Es
tado Contratante, por uma sua subdlvisúo }lOlitlcn ou ndmlntstra
tlvn. ou autoridade local, n. umn pesson fislcn, por serviços presta .. 
dos o. esse Estado, subdivisão ou autoridade local só sflo tributáveis 
nesse Estado. 

bl Todnvla, tais remunerações só são tributáveis ou outro Es
tndo Contrntuntc se os serviços forem prestados nesse Estnt.lo c 
se o bcncflciúrlo for um t•csldcnte desse outro E.stndo Contratante, 
que: 

ll scjn um nacional desse Estado; ou 

rn nüo tenha se tarnndo um residente desse Estndo unt
c:lmcnte com a finnlidadc de prcstnr os serviços. 

2. al AH pem:õcs pngns por um Estndo Contrntnnte, por umn 
suo. subdlvl~i'lo polítlcn ou administrativa ou nutorlclade local, 
tJUCl' dh·ctamentc, quer através de fundas por eles constituidos, n 
umn. pcsson fi!ilcn, cm comeqüéncla de serviços prestado/\ u esse 
E .. tttdo, subcllvlsfw ou autorldnde local, só são tributáveis nesse 
Estado. 

h) Todnvln, c~sns prnr.1ics só süo tribut:'Lvcls no outro Estnclo 
Contratante se o bcnet'!clúrlo for um nacional e um residente des
se Estado. 
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3, O disposto nos Artl~-tos 15, lG c 18 npllcawsc U:; remunern.w 

r;ôes ou pensões pn~-tns cm conseqüência de serviços prestados no 
:"lmb!to de uma atlvlcladc comercial' ou Industrial exercida por um 
dos Estados Contratantes, por uma suo. subdlvlsflD político. ou ndmi
nlstratlvn ou autoridade local. 

4. As pensões pn~as com fundos provenientes da PrevldL·ncia 
Social ele um Estado Contrntante a um residente do outro Estado 
Contratante só süo trlbutãvcls nesse último Esto.do, 

Artigo 20 

Professores ou Pesquisadores 

Umn pt•sson. fí.slcn que é, ou rol em período imcdlntamentc 
[!ntcrlor à sua visita n. um Estado Contratante, um resld·ente do 
outro Estado Contratante c que, a convite do primeiro Estado Con
tratante ou de uma unlversldnde, estabelecimento de ensino su
perior. escola, museu ou outra Instituição cultural desse primeiro 
Estncio Contratante, ou que, cumprindo um programa oficial de 
lntcrcãmblo cultural, permanecer neste Estado por um período 
não superior n dois nnos o único fim de lecionar, preterir confe
rênc:Jas ou rcol:zar pc.'lquisa:.; c1:~ tais instituições, ~cri Isenta de 
Imposto nesse E.sto:lo no que concerne à remun-eração que receber 
cm comcqüêncla dessa atlvldade. 

Artigo 21 

Estudnn tes 

1. Cs pagam~ntos qu~ um estudante ou um estagló.rio que é, 
ou Iol anteriormente, residente de um Estado Contratante c que 
;·ermanccer no outro Estado Contratante com o único fim de es~ 
tudar ou de rcallzar treinamento receber para fazer face às des~ 
pe,~;as de rnanutcnçüo, educação ou treinamento não são tributáveis 
nc:,!:e outro E~tr.do, desde quo esses pagnmcntos provcnhnm de 
fonte:; situadas fora desse outro Estado. 

2. O dl:.jHJsto no paró.grnfo 1 também se aplica b. remuneração 
que um estudante ou um .estJgi:irio r~ccbcr por um emprego exer
cido no Estado Contratante cm que ele prossegue sua educação ou 
treinamento, desde que es.S<t rc:nuneração seja e-1trltnmente ncces
:::irin. a SUl manutenção. 

3. Um c.-:tuclnntc de uma tlnlvcrsidndc, estabelecimento de 
ensino superior ou escola de um Estado Contratante e que perma
necer no outro Estado Contratante com o único fim de obter uma 
forrnaçüo pritlcn scrã Isento de Imposto nesse outro Estada por 
um pcriada nüo superior a dois anos, no que concerne à remune
ração que receber por atlvldndcs exercidas nesse último Estado em 
conexão com os seus estudos. 

Artigo 22 

Rendimentos não Expressamente Menciona.dos 

Os rendimentos de um residente de um Estado Contratante 
nfto expressamente mcnciann.das nos Artigos precedentes do. pre
sente Convcn~·ão são tributáveis cm ambos os Estados Contra
tantes. 

Artigo 23 
Métodos para Eliminar a Dupla Tributação 

1. Qu:;tnc.\o um residente da BrnsU receber rendimentos que, 
d~ acordo com !l.s dispo.sir;õc.s da presente Convenção, sejam tr1~ 
butavels na Halla, o Brasil premltlrn que seja deduzido do Im
posto que colH'nr sobre os rendimentos dcssn pessoa um montante 
Jgt!nl ~~o imposto .sobre a renda pago no. Itál1n. 

Todavia, a montante deduzido nfw poderá exceder a !ração 
do Imposto ~obre n. renda, calculada antes da dcduçao, corres
pondente nos t•cndlmentas trlbutúvcis na Itália, 

Pr.ra a c!L•dução acima lncllcnda, o lmíJosto Italiana scrâ sempre 
cons!dc!'nclo como tendo slclo p:tg:o à aliquota ele 25 por cento elo 
mantnntt.• bt•uto elos dlvldcnclos pa!~Os :1 um r:slclcnte d:, Brasil. 

2. Se um re.sic\rntc da Itúlln receber rendimentos derivados 
do Brn.~ll. a Itúlln poclcró., na dctrt·mlnaçfw dos seus llnpc::tos sobre 
a rPnda csp::-clflcaclo'i no nrth{o :! cln Jll'e.-;cr:te Con\'l'll\tLO, Incluir 
os rcft.·t·lclos rendimentos na base elo c:tlculo C1.~' t:li-5 lmpo'it~s .. n 
:1o:o ·N qt:l' ctl.spu·;h:ôcs t•spcciflc;IS ela pr:·sentc COilVl'll(,':·w estlp\1 · 
!cm de Dllll'n moclo. 

Nrsst~ casn, n Itúlla deduzirú, das Lnpostos n ~sim cnlculnclos, 
o lmpost:1 s~bre n l't'nda p:qw nD· nrasll. lll:1'i Plll um montante 
que n:·w PXePcia 1L propm·<,~Üo cln nwnelon:H!n lmpo,;to ltnll:mo cor~ 
l't•spondt·ntt• ú partirlpa{,'üo de::.~t·.s l't.'!H!Im~·ntns no total dos ren
<lllllt'n tn.'i. 

A:l l'tllllr;ülo, lll'llh\1111!\ dNhH'ÜO SPI'Ú C~HlCl'(\lcJa :;t• (,., rrndJ
IIll~lltUs t•s\h't'l'l'lll :-;u.lt•!tns na 1\.i'dla, JlOI' ~:nl!cltaeün dn !J:•n!'flri;'u·Jn 

dos referidos rcndJmentrm, a um Imposto definitivo retido na 
fantc. 

3, Quando uma sociedade rc~ldcnte da It.álla detiver pelo me
nos 25 fJOr cento do capital de uma sociedade residente do BrJ.sll, 
a ltá!ln Isentará ele Imposto o~ dlvldenc!os reccbldo-'l pela wclcdade 
residente da ltúlla da sociedade residente no Brasil. 

4. Para a deduçfto mencionada no pnrit~raro 2 do prc~entc n.r
tl·~o. o Imposto bl'asllciro será sempre c~n-~ldr.rado como tendo sido 
pago n. alíquota de 25 p~r cento do montante bruto: 

:tl dos dividendos, como defln!Cos no pnriq:~rato 4 do artigo lO; 

hl dos juros, como defln!dos no parágrafo 4 do nrtlga 11; c 

cl dos roynltles, como definidos no pnrngra!o 4 do artigo 12. 

5. O valor das nçôes, emitidas por uma sociedade anônlma d:! 
tlm Estado Contratnntc, ct1ja capital pertencer :m for controlado, 
total ou parclnlmentc, dlreta ou Jndlrctamcnte. p.:~r um ou mais 
re.Jtdentc do outro E:;tndo Contratante, nfto est:tri sujeito a im
posto de rcndn ne.1tc último Estado. 

r.. O dlsp~!jto no'> parágrafos 1 e 2 aplica-se na determlnaç.'ia 
c!.os lucros dc um e:tabe!cc\mento p:rmrmcnte de um residente de 
um Estado Contmta.ntc situado no outro Estado Contratante. 

Artigo 24 

Nãa~Discrlmlna.ção 

1. o.~ nacl~na.is de um Estado Contratante nilo ficarão sujei~ 
to~ no cutr:~ E<>tado Contratante 11. nenhuma tributação ou obriBa
~;"Üo correspondente, diferente ou mais onerosa r!o qu~ aquela a 
qu~ cstlvcr~m on puderem estar sujeitos os nnclor.a!:. dc:::se entre 
Estado que se encontrem na mesma situação, 

2. A tributação de um c.sta.beleclmento permanente que uma 
empresa de um Estn.do Contratante possuir no outro Estado Com
tratante nüo será menos favorável nesse outro E~tnda elo que n 
das empresas desse outro Estada Contratnnte que exerçam a mes
ma atlvldndo. 

Esta disposição não poderá .ser Interpretada no sentido de 
obrigar um Estado Contratante a conceder às pes:oas residentes 
do outra Estado Contratante as deduções pessonl.s, os abatimen
tos e reduções de Impostos em fum~ãa de estado civU ou encargos 
famUlares concedidos nos seus próprios residentes. 

3. As empresas de um Estado Contratante cujo cnpltn.l per
tencer ou for controlado, total ou parcialmente, dlrcta ou indire
tamcnte, por um otl mais residentes do outro Est:tdo Contratante, 
1üo !!carão sujeitas, no primeiro Estado, a nenhuma tributaçflO 
ou obr.1gaç:1o corrcspandcntl' cllversn ou mais onerosa do que aquela 
a que c;;tlvercm ou puderem c:tar sujeitas as outras empresas da 
mesma natureza dessc prlmclro Estado, cujo capitnl pertencer ou 
for controlado, total otl parcialmente, dircta ou indiretamente, por 
um ou mais rcsldente3 de um terceiro Estado. • 

4. No pre~'icntc artigo, o termo "tributação" de:;igna os impos
tos que são objcta da presente Convenção. 

Artigo 25 

Procedimento Ami~ávcl 

1. Quando um residente de um Estado Contratante considerar 
que as medidas tomndn'i por um ou ambos os Estados Contratan
tes conduzem ou paderflo conduzir, cm relação a si, n umn tribu
t.~ç<io cm desnco!'do com n presente Convenç:la, poderá., Indepen
dentemente dos recursos previstos pelas Ieg:islnções naclonnls des
ses Est.ndos, submeter a wu cnso à nprcclnção da nutoridade 
competente do Estado Contrntnnte de que C residente. 

2, Essn nutoridndc competente, se n ·rcclnma~;"fto se lhe afi
gotll'ar justlflcncln c não estiver cm c::mdlçõcs de lhe dar uma 
solut:ão .satlsfntórln, esfor~;"nr-sc-it por resolver n que~tão através 
de ncordo amigável com n autoridade cmnpctcnte do outro Estado 
Contratante, n fim de cvltnr uma tributação em desacordo com a 
Conven{,'~lD. 

3. As nutorldades competentes das Estnctos Cantrntnntes cs
farçnr-se-flo por resolver, através de ncorclo aml~ávrl, as diricul~ 
dnctcs ou ns dú\'iclas que surglt·cm cln intcrpretnçüo ou ela nplicação 
da Convcnçüo. 

4. As autorldnde.s competente~ dos Estnclos Contrntantcs po
dcriLD comunlcnr-.•·c dlrctnmcntc a fim ele chc~;arcm n ncordo nos 
trrmos inc!lcaclos 11os pnr:'l~rnfos anteriores. 

Arlhro 26 

Troca c!r Informnçõr'i 

1. As antorlclnclrs cnmprtentl's dos Estados Contratantes tra
cnrflo entre si as infonn[lc:lH'S IH'CL'~.~úrlas Jl:l.ra aplicar n presente 
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Convenção. Todas ns int'ormnçúcs ns.slm trocndns scriio conslde
rndns secretas c só poderiio ser comunlcndns !'ts pcs.sons ou auto
ridades cncnrrcgndns do Innçnmcnto ou da cobrança dos impostos 
que süo objeto dn prL'scnte Convenção ou dn determinação de 
recursos ou de processos de transgressões. 

2. O disposto no parágrafo 1 não poderá, cm caso algum. ser 
interpretado no sentido de impor n um dos Estados Contratantes 
a obrigação: 

a.) de tomar medidas admlnlstrutivns contrárias à sun Ieglsln
ção ou à sua prô.tlcn ndmlnlstrativn úU à.s do outro Estado Con
tratante; 

b) de fornecer lnformnçõcs que não poderiam ser obtidas com 
base na sua legislação ou no ilmblto de sua práUca administrativa 
llormal, ou das do outro Estado Contratante; 

e) de fornecer informações reveladoras de segredos comerciais, 
industrlnls, profissionais ou de processos comcrcinls ou lndustrlnls, 
ou Informações cujn comunicação seja contrária à ordem pUblica. 

ArtiJ;O 27 
Funcionários Diplomáticos e Consulares 

Nada na presente Convenção prcj ud!cará os privilégios fiscais 
de que se beneficiem os funcionários dlplomó.ticos ou ccruulares 
em virtude de regras gerais do Direito Internacional ou de dispo
sições de acordos especiais. 

ArtiJ;O 28 

Entrada em Vigor 

I. A presente Convenção será ratificada e os Instrumentos de 
ratl!lcação serão trocados em Brasílla. 

2. A Convenção entrará em vigor na data da troca dos Ins
trumentos de retl!lcação e as suas disposições serão aplicadas pela 
primeira vez: 

I - no que concerne aos Impostos retidos na tonte, às lmpor
tánclas pagas ou remetidas no ou depois do primeiro dia de ja
neiro do ano calendário Imediatamente seguinte àquele em que a 
Convenção entrar em vigor; 

U - no que concerne aos outros Impostos de que trata a pre
sente Convenção, no período-base que comece no ou depois do 
primeiro dia de janeiro do ano calendário Imediatamente seguinte 
àquele em que a Convenção entrar em vigor. 

ArtiJ;O 29 
Denúncia 

1. Qualquer dos Estados Contratantes pode denunciar a pre
sente Convenção depois de decorrido um período de três anos a 
contar da data de sua entrada. em vigor, mediante um av!so es
crito de denúncia entregue ao outro Estado Contratante através 
dos canais diplomáticos, desde que tal aviso seja dado no ou an
tes do dia 30 de junho de qualquer ano calendário. 

2. Nesse caso~ a presente Convenção será. nplicada pela úl
thna vez: 

I - no que concerne non Impostos retidos na fonte, às impor
tâncias pagas ou remetidas antes da expiração do ano calcndó.rlo 
em que o aviso de denúncia tenha s!do dado; 

II - no que concerne aos outros impostos de que trata a 
pre,cnte Convenção, às lmportánclas recebidas durante o período
base que comece no ano ca1cndó.rlo em que o aviso de denúncia 
tenha sido dado. 

Em testemunho do que, os abaixo-assinados, para ls.so devi· 
damente autorizados assinaram a presente Convenção. 

Feito em duplicata, em Roma, no dia três de outubro de 1978 
nas linguas portuguesa, ltallnnn c Inglesa, sendo todos os textos 
igualmente aut.êntlcos, cxccto cm cn.so de dúvida, quando preva .. 
lacerá o texto em lnglôs. 

Pelo Ooverno da República Federativa do Brasil: 
Pelo Ooverno da República Italiana: 

PROTOCOLO ADICIONAL 

U. Convenção entre o Oovcrno do República Federativa 
do Brasil o a República Italiana, destinada a cllmlnnr a 
dupla trlbutaçüo e prevenir a cvasüo !Iscai cm matérln do 
impostos sobre n. rendo.. 

No momento da assinatura da Convenção conclulda. hojo entre 
o O<Jverno da República Fcdcrnt!va do BrnsH c o República Italiana 
para evitar a. dupla tributação c prevenir a. evnsüo fiscal cm mn
térln de impostos sobro a renda, os nbnlxo-nsslnados ncardarnm 

ns scgu!ntcs disposições acllclonais que constituem parte lnter;rantc 
da presente Convcnç:i.o. 

Fica entendido que: 
1. Cmn referência ao artlgn 2 

Independentemente dos Impostos mencionados no pnrágra.fo 2, 
o. Convenção também se apllcn a qualquem Imposto .sobre a nmdn 
posteriormente Introduzido por, ou cm nome de, qualquer subdl· 
visüo politica ou administra Uva ou nutorldndc locnl. 

2. Cm referêncla ao artigo 7, parágrafo 3 

A expressão "despesas que ttvcrcm sido feitas para n conse
cução dos objctivos do estabelecimento permanente" desig-na as 
despesas dlrctnmcntc Ilgadas à.s atlvldadcs do estabelecimento 
permanente. 

3, Com referência n.o artigo 10, parágrafo 4 

No caso Co Brasil, o termo 4'dlvldendos'' também inclui qualquer 
distribuição relativa a certificados de um tundo de lnvesLimento 
residente do Brasil. 

4, Com referência ao artigo 11 
As comissões pagas por um residente do Brasil a um banco 

ou a uma instituição financeira em conexão com serviços presta-

dos por .esse banco ou instituição financeira são conslderndns como 
juros e sujeitas às disposições do artigo 11. 

5. Com referência a.o artigo 12, p:a.rágrafo 4 
A expressão "por informações correspondentes à experiência 

adquirida no setor Industrial, comercial ou clentlt!co" mencionada 
no parágrafo 4 do artlg:~ 12 Inclui os rendimentos provenJcntcs da 
prestação de assistência técnica c ~crviços técnicos. 

G. Com referência a.o arUgo 14 
As dlspcsiçôes do nrtlg1 14 apllcam-.se me.smo se as aLivldatles 

forem exercidas por uma ~oclednde de pessoas ou uma sociedade 
civil tcivl! companyl. 

"1. Com referência. ao art1go 2.t, JUlfágrafo 2 
As disposições do par~gralo 5 do artigo 10 não são conllltantes 

com o.s du,pJ.:ições do parugrato :! a.o art1~0 :::4. 
8. Com r~íerEncia r o nrtt,r:11 ~-1, pará,r;oa~o 3 
n > as dlsp::slções d:t lcgh:;l:tc;"ão brasl!c!ra que n:lJ permitem 

que os roynlli<J como definidos no parágrato 4 do Artigo 12, pagos 
por uma s-ociedade residente do Brasil a um :~sldente da Itália 
que possua n-::1 mínimo SO por c:mt.o do capital com. direito a voto 
dessa sociedade, sejam dedutivels no momento de se de-termlnar o 
rendimento tributável da sociedade residente do Brasil, não são 
conllltantes com as dlspcslções do par:igra!o 3 do artJgo 24 da 
presente CJnvençiio; 

bl no cvcn:unlldadc de o Erasll, após a assinatura dn pre
~e:~te C.:mvenção, quer por dlsposlção de ;cllntcrna, quer por uma 
Convenção tributária, permitir que os royaltles, como definidos no 
parágrato 4 do arUgo 12, pagos por uma empresa residente do 
Brasil n uma empresa residente de um terceiro Estado não loca
lizado na América Lnt~nc. e que possua no rninlmJ 50 p:lr C!:!nlO do 
capital da empresa residente do Brasil, sejam dedutlvels no mo
mento da det.:!!'mln:lçfi.o dos lucr-os trlbutó.vels dcs.•:n empresa umn 
dcduçüo Igual será automntlcamcntc aplicável, cm condições si
milares, a uma empresa residente do Brasil que pague royaltles a 
uma empresa residente da Itálla. 

O. Para a determinação do Imposto de rcndn a se1· pago por 
um residente de um Estnd-J Contrntant~ cm relação nos rcndimen~ 
t.,.os reccblc!o3 do outro Estado Contratante, o primeiro Estado não 
considerará, cm nenhuma hlpótc~c. esse rendimento como ~upcrlor 
no montante bruto do r~ndlmcnt.J C·:!rlvad~ do outro Estado Con~ 
trntnnlc. 

10. os Jmposto:i retidos na !ante tm um F.::LJ.do Contrnt:mtc 
.:erfio ser rcst!tuldos, por sollcltação do contribuinte, se o dlrolto 
· arrecadar ~s referidos ln1po;;t.;s Cor nfctado pclns disposições 

·a pr-esente Convenção. 
Os pedidos de restltulçõ.o, que deverão scr npreecntado:i dentl'o 

do prazo t!xndo pela loglslnçiio do Estado Contrntnntc que esteja 
obr!gado a cfetunr a restituição, s-erão r>.compa:lh:J:-oos de uma ct!l'· 
tldão o!lc'nl do Estado Contrat.ante de que o contribuinte é re
sidente, ntestundo n cxtstêncln da:~ ccnctiçõcs cxlgldn.s pnra que 
tcnhn direito à restituição decorrente da npacnçüo da presente 
Convenç;'.o. 

As nurorldndcs compelcntc!l tlos Est:1dos Contratantes poderão 
estabelecer o método de npllcnçüo do }Wcscntc Item, c!e nc:Jrdo com 
ns disposições c!o nrtlt::"o :i-5 dn prc:.·:nte Convençi"lo. 

Em testemunho do que, o.s abalxo-a!>sinndos, dcvldnmcntc nu
torlzados, nsJinnrnm o present::! Prot.oc::Jl:-J, 

Feito em dupllcntn L'tn Roma em três de outubro de 1078 nas 
lfnguns portuguesa, ltnllnnn e ln[~lcsn, .~cnclo toc\ua us t-:-xtos l!~unl-
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mente nut&nticos, exceto cm caso de dúvida, quando prcvalcccro. 
o texto cm ln~JCs. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil: 
Pelo Gov-erno da República ltallnnn: 

( ;1.1· Comi.\'.l"i'it•.\' dt• RdaçiieJ ExrerioreJ e de Finança.f.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 20, DE 1979 
(no 16-B/79, na Câm~ra dos lleputudos) 

Apro\'1 o texlo das Emendas ao Regulamento de Execuçio Regi· 
do pelo Tratado de Cooperaçio em Matéria de Patentes- PCT, ado~ 
tadas na Assembléia da Unlio Internacional de Cooperação em Ma
téria de Patentes, reollzada em Genebra, no dia 14 de abril de 1978, e 
a Errata ao texto do Tratado de Coopcraçio em Matéria de Patentes 
- PCT, conelufdo em W1Shlnaton, em 19 de junho de 1970. 

O Congresso Nacional decreta: 
Arl. I'/ Ficam aprovados o texto das Emendas ao Regulamento de Exc· 

cuçào Regido pelo Tratado de Cooperação cm Matéria de Patentes- PCT, 
adotadas na Assembléia da União Internacional de Cooperação cm Matéria 
de Patentes, realizada cm Genebra, no dia 14 de abril de 1978, c a Errata ao 
texto do Tratado de Cooperação cm Matéria de Patentes- PCT, concluído 
em Washington, em 19 de junho de 1970. 

Art. 29 Este decreto legislativo entrará cm vigor na data de sua publi· 
caçào. 

MENSAGEM No 131, DE 1979 

Excelent!Bslmos Senhores Membros do C<lngresso Nacional: 
Em con!ormldade com o disposto no art. 44, Inciso I, da cons

tituição Federal, tenho a honra de submeter à elevada consideração 
de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do 
Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto das 
Emendas tlO Regulamento de Execução Regido pelo Tratado de 
Cooperação em Matéria de Patentes (PCT>, adotadas na A.Ssem
bléla da União Internacional de C<loperação em Matéria de Pa
tentes realizada em Genebra, no dia 14 de abril de 1978, bem 
como 'para recxnme, o texto do Tratado de Cooperação em Matéria 
de Patentes !PCT), concluldo em Washington, em 19 de ju
nho de 1970. 

Brasllla, 16 de maio de 1979. - Joiio Baptista Flcuelredo, 
EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N.o Ild'C/DA!/DCTEC/55/640.4(00), DE 

10 DE MAIO DE 1979, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO 
DAS RELAÇOES EXTERIORES. 

A Sua Excelência o Senhor 
Joiio Baptista de Oliveira Figueiredo, 
Presidenta da República. 

Senhor Presidente, 
Como é do conheCimento de V"""" Excelência o Tratado de 

cooperação em Matéria de Patentes !PCT) entrou em V!gor no 
Brasll em 9 de abril de 1978, em seqUência à aprovaçao pelo 
Decreto Legislativo n.o no; de 30 de novembro de 1977, do texto 
do re!erldo Tratado celebrado em Washington, em 19 de junho 
de 1970. A promulpção ocorreu pelo Decreto n.0 81.742, de 31 de 
maio de 1978. 

2. o PCT contém em apenso um Regulamen!-0 de Execução, 
o qual estabelece as medidas práticas para execuçno dos seus dis
positivos. C<lnstltul-se, portanto, em documento que visa a unl
!onnlzar as providências burocráticas a serem ndotadns nas rela
ções entre os escritórios nnctonD.l.s de buscn e deste com os seus 
usua\rlos. 

3 Dado o perlodo de transição por que passa a lmplementa
ii.o eictlva do PCT de vez que apenas entrou em vigor Lntemn
~lonalmcnte a partir de 29 de março de 1978. !azcm-se .Indispen
sáveis ainda adaptações nns !ormnlldadcs burocrátlcns de sua 
execução com vistas a melhor ndequó. .. Ja.s u.o seu etlclcnto fun
cionamento. Nesse sentido a Assembléia da União Intcmn_clonnl 
de Cooperação cm Matéria de Patentes, com a partlclpaçao do 
Brasil, ndotou, por unnl!lmldodc, ns modl!lcnções, cm nnc~fil n~ 
Regulamento de cxccuçno do Tratado elo PCT, cm sun u m 
reunião, cm 14 de abril de 1978. 

4. Por outro lado, toram vcrlflca.dns omissões no texto oflclal 
portuguê:~ do Tratado de Coopcrnçüo em Mntérln de Patentes 
IPCTl publlcndo pela Organlznçüo Mundial de Proprlcdado Inte
lcctuni (OMP!l, texto este que !ol nntcrlurmenlc submetido no 

Congresso Nacional e por ele nprova.do. Sflo as seguintes as omls· 
sõcs apresentadas: 

a) Artigo 21: foi omitido o pnrágrai'J 3, com a seguinte re· 
dação: 

"13) O Relatório da pesqullio Internacional ou o decla
ração referida no Artigo 17 121 lal será publlcodo con
forme ..,tabclccldo no Regulomcnt<>." 

bl Regra 11: lo! omitida a Indicação do parágro!o 11.1 c seu 
respoctlvo titulo: 

"11.1. -Número de cópias." 
c) !ol omitido a Lndlcação do parágro!o 11.2: 

"11.2. - Possibilidades de reprodução." 
A rea.presentação, portanto, do texto do Tratado, com a.s devi

das correções, ao COngresso Nacional faz-se também necessária. 
5. Nessas condições, encaminho ~ alta apreciação de Vossa 

Excelência o anexo projeto de mensagem para que, se tal aprouver 
a Vossa Excelência, seja a matéria submetida à consideração do 
Congresso Nacional. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, 
Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo respeito. -
Ramiro S•ralva Guerreiro, 

INBTITU'l'O NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 
Tradução não o!lclal 

EMENDAS AO REGULAMENTO DE EXECUÇAO REGIDO PELO 
TRATADO DE COOPERAÇAO EM MATf:RIA DE PATENTES <PCTl 

Adotadas pel• Assembléia da União Internacional 
de Cooperação em Matéria de Patentes (PCTI, 

no dia 14 de abril de 1978 
Lista das Emendas 

Regra 4.4 (c) .......................................... Emendada 
Regra 4.10 (d) .... · ..................................... Emendada 
Regra 11.6 (a) ......................................... Emendada 
Regra 11.6 (b) ......................................... Emendada 
Regra 11.13 (a) ........................................ Emendado 
Regra 15.2 (a) ......................................... Emendada 
Regra 15.2 (b) ......................................... Emendada 
Regra 32 bis I. ........................... Nova regra acrescentada 
Regra 48.2 <a) ......................................... Emendada 
Regra 48.3 <c> ......................................... Emendada 
Regra 57.2 (a) ......................................... Emendada 
Regra 57.2 (bl ......................................... Emendada 
Regra 58.2 ............................... Nova regra acrescentada 
Regra 58.3 ............................... Nova regra acrescentada 
Begra 61.1 (b) ....................................... Emendada 
Regra 74 bis 1 ........................... Nova regra acrescentada 
Regra 86.3 (ai ......................................... Emendada 
Regra 86.3 (b) ........................... Nova regra ncre~ccntoda 
Regra 86.4 <a l ......................................... Emendado 
Regra 86.4 (bl ........................... Nova regra acrescentado 

Rerra 4 
Requerimento (Conteúdo) 

4.4 Nomes c Endereços 
fcl Os endereç.os deverão ser indic~doo de acordo com as exi

gências usuais, tendo em vista uma ránldn entrega pelos correios 
no endereço lndlco.do e deverão, em todos os casos, conter tod~~ 
as unidades a.dminlstrntlva.l) pertinentes incluindo o número da 
prédio, se este tiver número. Quando a legislação nacional do 
Estado deslgtfado não exigir a Indicação do número do pród:o o 
!n.to de não ser indicado esse número não terá. e!elt::~ nesse Esta
do. Recomenda-se Indicar o endereço telegrá!lco e de teleim
pressor e o número do telefone, se houver. 
4.10 Relvlndlcnçüo de Prioridade 

(d) Se a dato do depósito do pedido anterior conforme ln
dlcndn no requerimento, não cair dentr.a do pcriodo de um ano 
anterior à datn do depósito Internacional, a Repartição receptem, 
ou caso esta não o tenha leito, o Escritório Internacional deverá 
sollcltnr no deposita.nte n requerer ou ·:I cnncelnm~nto dn decln
rnçiio npr..,entnda nos termos do Artigo 8(1) ou, caso a data do 
pedido anterior tiver sido Indicada de !onnn errónea, a correção 
da dala assim Indicada. Se o depositante deixar de assim proce
der dentro do prnzo de um mês n contnr do. dntn dn sollcttn~ão 
a declnrnçilo !cita nos termos do Artigo 8(1) será cancelada ex 
offlclo, A Repnrti~fi.o receptora que etetuar n correçõ.o ou o cnn
celnmcnto deverá noll!lcnr o depositante desse !ato e, se cóplns 
do pedido Internacional já tiverem sido remetida., para o Escri
tório Intcrnnctonnl c pnrn n Admlnistrnçúo Encnrres:ndn dn Bu.c;
r.a Intcrnnclonal, tal notl!lcaçlio deverá tnmbém ser !elta ao dito 
Escritório c à dttn Admtnl.~trnçf\0, Se.- n corrcç5.o ou o Cn"Jc['ln~ 
menta for efetundo pelo Escrltórb Intcrnnclonnl, (',')te devera di;,-
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so notificar o depositante e n Admlnlstrnçào Encnrrcgncln ela Bus
ca Internnclonal. 

negra 11 
Condiçút-s :uaterinis elo Pedido Internacional 

11.6 Margens 
lnl As margens mínimas das folhas que constituem o reque

rimento. n dcscriçfio ns rclvlndlcnçõcs c o resumo deverá:> sct' 
as seguintes: 

- margem superior: 2 cm 
- margem esquerda: 2,5 cm 
- margem direita: !! cm 
- margem Inferior: 2 cm 
(b) O máximo recomendado para as margens prcvlstn.s na 

alinca (al é o seguinte: 
- margem superior: 4 cm 
- margem esquerda: 4 cm 
- margem direita: 3 cm 
- margem Inferior: 3 cm 

11.13 Prescrições Espcclnls para os Desenhos 
fnl Os desenhos deverão ser executr:.dos com Unhas e traços 

durli.vels, pretos, suticlentemcnte densos e escur·~s. de espessura 
unltorme, bem det!nldos e não deverão ser coloridos. 

15.2 Montantes 

Regra 15 

•raxa lnternacionrt I 

(a) A taxa básica será no valor de: 

(l) se o' pedido Internacional não contiver mais que trinta 
rolhas: US$ 165,00 ou 360 francos suiços, 

!lll se o pedido Internacional contlv·or mais de trinta !olhas: 
US$ 165,60 ou 300 francos suiços mais USS 3 DO ou 6 francos sui
ços por tolha que exceder de trinta folhas, 

rb) O montante da taxa de designação para cada Estado 
designado ou para r.ada grupo de Est..'ldos designados para o qual 
é soUcltada a mesma patente regional ser:\ de: US$ 40,00 ou HO 
trancas suíços, 

Regra 32 bis 
Retirada da Reivindicação de Prioridade 

32 bls.l Retiradas 
f:t) O depositante poder:\ retirar a rclvindlcac;ão de priori

dade do pedido Internacional nos termos do Artigo 8( 11. cm qual
quer data anterior a publicação c!J pedido lntcrnac:onal, 

(bl Quando o pedido Internacional contiver mais do uma 
reivindicação de prioridade, o depositante poderá exercer o di
reito previsto na alinea (a), cm relação a uma ou mais de uma 
ou a todas elas, 

(c) Quando a retirada da reivindicação de prioridade, ou 
no caso de ma.ls de uma reivindicação. a retirada de qualquer uma 
delas, motivar uma alteração na data de prioridade do pedido In
ternacional, qualquer prazo contado da data de prioridade origi
nal, e ainda em vigor, será contado da data de prlorld~cfe que 
resultar dessa a!tcração. No caso do prazo de 18 mes-es refer.do 
no Artigo 2l<2) (a), o Escritório Intcrnnclonal poderá, não obs
tante, proceder à. publlcnçiio lnternnclonal, baseado no ref.orldn 
prazo, conforme computado da dota de prioridade original. se a 
retirada !or e!ctunda durante o prazo de quinze dias antes da ex
piração daquele prnzo. 

(dl ApUcar-sc-üo, mutatls mul.nndls, ns disposições da Re
gra 32,1 (cl e <dl e da Regra 74 bls, pnra a retirada de qualquer 
reivindicação de prioridade nos termos d• nUnca <nl. 

48.2 Conteúdo 

Regra 48 
Publicação lntcmacional 

la) A brochura deverli. conter: 
(i) uma página de rosto pndronlznctô.; 
1111 a descrição; 
11111 as reivindicações; 
Ovl os desenhos, se houver: 

lv) com ressalva dn nlinca (f~l, o relatório de bu:;ca interna
cional ou n dcclnrnçiio nos termos do Artigo 17(2) lal: não serU 
exigida na publlcnçüo do rclntórlo de busca Jntcrnaclonal, na 
brochura. n. lnclusüo ela parte do relatório de busca Jnternnclonnl 
que contiver apenas matérln mcnclonndn nn Regra 43, jó. apre
sentada na folha de rosto ela brochura. 

(VIJ qualquer dcclnrnçilo dcpollltnda no~ termos do Artlgu 
IOOJ, so.lvo se o Escrl!.órlo Intcmnclonnl achar que n. dcclnrnçáo 
nüo atende its dlsposlçúcs dn Regra 10.4. 

48.3 Llngun 
(c) Se o pedido lntcrnac!onnl for publlcntlo em outra língua 

que não sejn n lngle.•m, o relatório de busca intcmnclonnl na 
medldn cm que for pllblicado nos termos da Regra 48.2 <nl (vi, 
ou n. declaração mencionada no Artigo 17 r::n (a), c o resumo se
rão publicados tanto naquela língua como na Iíngun Inglesa. As 
traduções serüo prepnrndas sob a responsabilidade do Escritório 
Internacional. 

57. 2 Montante 

Regra 57 
Taxa de ExccuçfLo 

(n.) O montn.nte dn taxa de execução será de 50 dólares dos 
Estados Unidos ou 90 trn.ncos suíços aumentado de tn.ntas vezes 
de igual montante quantos forem os Idiomas cm que o relatório 
de exame preliminar tnternnclonal tiver de ser traduzido, em 
obediência ao Artigo 36 (2). 

lbl Quando, em virtude de uma eleição ou eleições ulterio
res, o relatório de exame preliminar internacional tiver de ser 
traduzido, cm o'>edlêncla ao Artigo 36 (21, pelo Escritório Inter
nacional, cm um ou mais Idiomas adicionais, deverli. ser pago um 
suplemento à taxa de execução, no montante de 50 dólares dos 
Estados Unidos ou 96 francos sulços por cada ldlomn ndlclonnl. 

Regra 58 
Taxa de Exame Preliminar 

58.2 Falta de Pagamento 
(a) Quando a taxn de exame preliminar !lxadn pela Ad

ministração Encarregada do Exame Preliminar Internacional nos 
termos da Regra 58,1 fb), não for paga conforme exigência da 
reteridn Regra, a Administração encarregada do Exame Prelimi
nar Internacional solicitará ao depositante que lhe pague o mon
tante total da taxa ou o saldo devedor da mesma, no prazo de 
um mês a contar da data dn solicitação. 

lbl Se o depositante atender à sollcltaçüo dentro do prazo 
estabelecido, n taxa do exame preliminar será conslderncla como 
ongn nn data devida. 

rcJ Se o depositante nüo atender à solicitação dentt·o do 
prazo estabelecido, n solicitação será. considerada como se não 
tivesse sido apresentada. 

58.3 Reembolso 
I n.1 As Administrações Encarregadas do Exame Preliminar 

Internacional deverão informar o Escritório Internacional dn me
dida, se houvrr, e das condições, se houver, em que devolverão 
qualquer quantia paga como taxa do exame preliminar, quando 
a sollclt.nção for con:iiderada como se não tivesse sido nprcsen~ 
tadn nas term.:s da Regra 57.4 lcl, da Regro. 58.2 (C) ou daRe
gra 60.1 (cl, e o Escritório Internacional deverá publlcnr pronta
mente essas intormações. 

Re:.;-ra 61 
Sotifica(â() da Solicitação e das Eleiçües 

61.1 Notlllcnções a.o Escrltót·lo Internaclonnl, no Deposltnn· 
te e à Adminlstrnção Encarregada do Exame Prellmlnn.r Inter
nacional. 

(bl .A Adminlstrnção Encarregada do Exame Prcllminar In
ternncionnl de\•erfl. ln!ormnr prontamente, par escrito, no depo
sitante, a datn do recebimento da solicitação. Quando a solicita
ção tiver sldo cansldcrndn nos termos das Rcgms 57.4 lei, 58.2 <cl 
ou 60.1 (c), como se não tivesse sido nprcscntndn, n Admlnistrn
çiio Encarregada. do Exame Prt•llmlnnr Intcrnnclonnl deverá co
munlcnr esse fato no dcposltnntc. 

RegTa 74 "bis" 
Notlficaç:ão de ltctirada nos termos da. Jte,;ra 32 

74 bls.l Notl!lcnçúo à Aclminlstrnçüo do Exame Preliminar In
ternnclonnl. 

Se, nn ocnslilo c!n retirada do plldlda internacional ou dn 
deslgnnc;üo de todos os Esta doi> nos termos do. Regrn 32. 1, umn 
sollcltnçiin ele r.xn.me pt•cllmlnnr lntcrnnclonnl jti tiver sido nprc
sr.ntndn li o relo.tórlo do exame Pl'cllminnr ainda nfto tiver :iido 
expedido, o Escritório Internar.lonnl deverá notificar prontamen
te o fnto da retirada, juntamente com n. dntn do recebimento do 
aviso pcrthwnte ú retlmdn, :·L Achninlstrnçfto Encarregada do Exn~ 
me Prellmlnn1'. 

80.3 FrcqiiCncla 

H.e~-:-ra Kli 
t\ 11Gazdn" 

lnJ Com rcs:mlva ela alinea lbJ, '\ Gnzcl:L i>CI'Ú p~lbllc!Lda 
unw vez pot• .~emana, 

lbJ Durnntc> um n~·l'iudn tl'iUllih'lonnl up1·1s a entrada t~m vi~ 
gor elo 'fnü!Ldo. ll'l'lnliwnclo numa d!Llll fixnda pela As:;embléiu, 
n Gm:ctn podPriL ser pub!leudu na": '!ala;; qul: o Dll'clol' OL~l'lll jul-
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~ar convenlcnt.cs, tendo cm vista o número de pedidos lnterna
clonnl.'i e o volume de outras matérias que precisem ser publlco.
clns. 

80.4 Venda 

fa) Com ressulva do. nllnea fbl, a assinatura. do. Gazeta e 
outros preços de sua venda :mrão !ixados nas Instruções Admt
nlstratlvas. 

fb) Durante um período translclonnl a.pós a entra.da. cm 
vigor do Tratado, tcrmino.ndo numa data fixada pela Assembléia 
a Gazeta poderá ser dlstrlbuida nas condições que o Dlrctor oe: 
ral julgar ndcquadns, tendo em vista o número de pedidos ln
ternaclonnls e o volume de outras mo.térlas publicadas na mesma. 

TRATADO DE COOPERAÇAO EM MATtRIA DE PATENTES 

IPC TI 

<Concluido em Washington em 19 de junho de 19701 

I. Tratado 

11. RelrUiamento de ExecuçiiA> 

Texto oficial português 

Organização Mundial da Propriedade Intelectual 

GENEBRA - 1972 
De acordo com o artigo 67.1 b), este texto oficial tol estabele

cido após C<lnsulta ao Governo do Brasil, único signatário de lin
gua portuguesa do presente ·Tratado. 

l!IDICI!: (*) 

PreâmbulO 

Dla)IOIIçõeolntrodutórlas 

Artigo I: Estabelecimento de uma União 
Artigo 2: De!lnlções 

Capítulo 1: Pedido Internacional e Pesquisa Internacional 

Artigo 3:. Pedido Internacional 
Artigo 4: Requerimento 
Artigo 5: Descrição 
Artigo 6: Reivindicações 
Artigo 7: Desenhos 
Artigo 8: Reivindicação de prioridade 
Artigo 9: Depositante 
Artigo !O: Repartição receptora 
Artigo 11: Data do depósito c eleitos do pedido Internacional 
Artigo 12: Transmissão do pedido Internacional ao Escritório 

Internacional e à Administração encarregada da 
pesquisa lntemaclonal 

Artigo 13: Possibilidade de as Repartições designadas rece-
berem cópia da pedido Internacional 

Artigo 14: Irregularidades no pedido Internacional 
Artigo 15: Pesquisa Internacional. 
Artigo 16: Administração encarregada da pesquisa Interna

clonai 
Artigo 17: Procedimento junto à Administração encarregada 

da pesquisa Internacional 
Artigo 18: Relatório de pesquisa Internacional 
Artigo 19: Modl!lcnção das reivindicações submetidas no Es-

critório Internacional 
Artigo 20: Comunicação às Repartições designadas 
Artigo 21: Publicação Internacional 
Artigo 22: Cópias, traduções e taxas para as Repartições de-

signadas 
Artigo !?3: Suspensão do processo nn.clonal 
Artigo 24: Posslvcl perda dos eleitos nos Estados designados 
Artigo 25: Revisão pelas Repartições designadas 
Artigo 26: Oportunidade de corrigir nas Repartições desig

nadas 
Artigo 27: 
Artigo 28: 

Artigo 29: 
Artigo 30: 

Exigências nacionais 
Modl!lcnção das reivindicações, dn descrição c dos 
desenhos nas Repartições designadas 
E!ellos da publlcnçiía lntcmnclonol 
Cnráter con!ldenclnl da pedido Internacional 

C"pitulo II: Exume PreUmlnar Internncion:'l 
Artigo 31: Pedido de exnme preliminar Internacional 

• Elite lndlee 6 lnelule1o • nm dt' !acl\11-.r n. conaultA do texto. O orll'lnal 
uAo !IOIIIUI um lndlctt. 

Artigo 32: Adminlstraçüo encarregada do exame prcllmlno.r 
Internacional 

Artigo 33: Exame preliminar Internacional 
Artigo 34: Procedimento junto à Administração encarregada 

do exame preliminar lntemnclonal 
Artigo 35: Relatório de exame preliminar lntçrnaclonal 
Artigo 36: Transmlssáo1 tradução e comunicação do relatô

rlo de exame preliminar Internacional 
Artigo 37: Retirada do pedido de exame preliminar Interna

clona! ou de eleições 
Artigo 38: Caráter con!ldenclal do exame preliminar Inter

nacional 
Artigo 39: Cópias, traduções e taxas para as Repartições 

eleitas 
Artigo 40: Suspensão do exame nacloha.l e dos demais prú

cessos 
Artigo 41: Modl!lcnção das reivindicações, da descrição e das 

desenhos nas Repartições eleitas 
Artigo 42: Resultado do exame nacional das Repartições 

eleitas 
Capitulo IU: Disposições Gerais 

Artigo 43: Requerimento de certos titulas de proteção 
Artigo 44: Requerimento de dois titulas de proteçiio 

Artigo 45: Tratados de patentes regionais 
Artigo 46: Tradução lncarreta do pedido Internacional 
Artigo 47: Prazos 
Artigo 48: Atrasos na observância de certos prazos 
Artigo 49: Direito de exercer junto a Administrações lnter

naclonals 
Capitulo IV: Serviços Téenleos 

Artigo 50: Serviços de ln!ormação sobre patentes 
Artigo 51: Assistência técnica 
Artigo 52: Relações com outra.. disposições da Tratado 

Capítulo V: Dilposlções Administrativas 
Artigo 53: Assembléia 
Artigo 54: Comitê Executivo 
Artigo 55: Escritório Internacional 
Artigo 56: Comitê de Cooperação Técnica 
Artigo 57: Finanças 
Artigo 56: Re~rU~amento de execução 

Capítulo VI: Dlverrêuela.s 
Artigo 59: Divergências 

Capítulo VII: Revisão • 1\fDdlflcações 

Artigo 60: Revisão do Tratado 
Artigo 61: Modl!lcação de certas disposições do Tratado 

Capítulo VUI: Disposições Finais 

Artigo 62: Modalidades segundo as quais os Estadas poderão 
participar do Tratado 

Artigo 63: Entrada em vigor do Tratado 
Artigo 64: Ressalvas 
Artigo 65: Aplicação progressiva 
Artigo ll6: Denúncia 
Artigo 67: Assinatura e lingnas 
Artigo 68: Funções do deposltó.rlo 
Artigo 69: Notl!lcações 
os Estados contratantes, 

Desejosos de contribuir para o desenvolvimento do. ciência e 
dn tecnologia, 

Desejosos de aperfeiçoar o. protcção legal das invenções, 
Desej o.sos de slmpllflcar e tornar mais econõmicn. a obtenção 

de proteçii.o das Invenções quando a mesma for requisitado. em 
vt\rlos países, 

Desejosos de facilitar e apressar o acesso de todos b.s informa·· 
ções técnicas contldns nos documentos que descrevem as novas 
Invenções, 

Desejosos de estimular e acclernr o progresso cconômico dos 
tmisc.s cm vln de desenvolvimento através da. ndoçüo de mcdldns 
dcstlnndD.3 a. aumentar n cflcúcla de seus sistemas legais de pro
teçiLo dns Invenções, sejnm eles nnclonnts ou rcglonnls, proporclo
nnndo-lhos fncll ncesso 0-s ln!ormnções referentes à obtenção de 
:;oluçõcs técnicas ndnptndu.q n seus r!!QUlsltos cspecl!icos c tncllt
tnndo-lhes o acesso no volume sempre crescente da técnica mo
derna. 
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Convencidos de que a coopernção 1nternac1onnl rncllltnrá gran~ 
demente a rcnltznção dcste.s objctivos, 

Concluíram o presente Tratado: 

DISPOSIÇOES INTRODUTORIAS 

Artigo I 
Estabelecimento de uma União 

J) Os Estados po.rtlclp!Ultes do presente Trata<lo (a seguir 
denomlno.do.s "Estados contratantes") flcn.m constituídos cm cs~ 
tacto do Uniüo para a cooperação no terreno dos depósitos, dliS pes
quisas e do exame dos pedidos de proteção dn.s Invenções, bem 
como para prestação de serviços técnicos especiais. Esta União 
!lca denominada União Internacional de Cooperação cm Matéria 
de Patentes. · 

21 Nenhuma dl.spos!ção do presente Tratado poderá ser In
terpretada como restrição dos direitos prevl.stos pela Convenção 
de Paris para Proteção da Propriedade Industrial em bene!ic!o dos 
nactonnts dos paises participantes desta Convenção ou das pessoas 
domlc!Uadas nesses pa!ses. 

Artigo 2 
Definições 

No sentido do presente Tratado e do Regulamento de execução, 
e a menos que um sentido d!terente seja expressamente indicado: 

li entende-se por "pedido" um pedido de proteção de uma 
Invenção; toda e qualquer referência a um 11ped1do" entender-se-A 
como uma referência aos pedidos de patentes de invenção, de cer~ 
t!t!cados de autor de Invenção, de cert!!!cados de ut!lldade, de mo
delos de ut!Udade, de patentes ou de cert!t!cadoo de adição, de 
eert!t!cndos de autor de Invenção ad!c!onal.s e de cert!t!cados de 
ut!Udade ad!c!onal.s; 

11> toda e qualquer referência a uma ••patente" entender~se-1\. 
como uma referência às patentes de invenção, nos certificados de 
aut.or de Invenção, aos cert!t!cados de ut!Udade, aos modelos de 
utllldade, às patentes ou certlt!cados de adição, aos cert!t!cadn; de 
aut.or de Invenção adicionais e aos cert!!!cados de ut!lldade ad!
c1onals; 

Ui) entende~se por ••patente nacional" uma patente concedida 
por urna administração nnc!ona!; 

!v l entende-se por "patente regional" uma patente concedida 
por urna administração nacional ou lntergovernamental, credcn~ 
cinda a conceder patentes com validade em mal.s de um Estado; 

vi entende-se por •'pedido regional" um pedido de patente 
regional; 

vil toda e qualquer re!erênc!a a um "pedido nacional" enten
dcr-s:-ó. como uma referência nos pedldoo de patenteJ nacionais c 
de patentes regionais além dos pedidos depositados em obediência 
ao pre.sente Tratado; 

vi! l entende-se por "pedido Internacional" um pedida depos!
t~do em ab<dicnc!a ao presente Tratado; 

vliil tod.l e qualquer referência a um "pedido" cntcn.:!cr-sc-ú 
t:otno uma l·c:erêncln aos pedidos internacionais c naclonal.'i; 

lx 1 toda c qualquer re!erêncla a um-a ''patente" entender-~c-á 
como uma referência à3 patentes nacionais e regionais; 

xJ toda. c qualqum· l'Cfcrêncla il "legislação nacional" enten~ 
der-se-à coma uma re!eréncln. à legislação de um Estado contra~ 
tante ou, !iempre que r:e tratar de um pedido regional ou de u:-:11 
patc;~tc l'C'31cnal, ao tratado que prevê o depósito de pedid:::!; reM 
gionals ou a. concessão de patentes regionais; 

xl> entende-se por "data de prlorldn.de", paro. fins do cálculo 
dos prazos: 

al sempre que o pedido internacional comportar uma relvln
dicaçflo de prioridade, de acordo com o artigo H, a data de depósito 
Jo pedido cujn prioridade for a.;s!m rc!v!nd!cada; 

bJ sempre que o pedido lnternnclonn.l comportar vúrlas relvln~ 
dicCLções de prioridade, de acordo com o artigo 8, a da.ta do depó
sito do pedido mais antigo cujn prioridade for assim reivindicada; 

cJ sempre que o pedido Internacional nlio comportar quul
qucr reivindicação de prioridade, de acordo com o nrtlgo a, a data 
do depósito !ntcrnac!onn! desse pedido; 

:x!il entende-se por "Repart!çüo nacional" a ndm!nJstraçüo 
governaincntnl de um Estado contratante encarregada de conce
der patentes; toda c qualquer referência a uma "Rcpnrtlção na
clonal" entendcr-sc~ó.. lgunhncntc como uma rel'crCncin n toda f.' 
qualquer actmlnlstrnção lntcrgovcrnnrnentnl cncnrrcgndn por vá
rios Estados de conceder patentes reglonnls, desde que pelo menos 
urn desses Estados seja um Estado contratante c que esses Estados 
tenham autorizado n dltn admlnlstraçf\O a assumir as obrigações 
c a exercer 0.3 JiOdcrcs que o presente Tratado c o Rrgulnnwnto d!~ 
!!X!!cuçüo atribuem O.S Repartições nnclannls; 

x\111 entcnde~se por "Rcpnrtlçüa d!'SIR"nndn" a rcpartlçii.o na~ 
clonai do Estado desl~nadn pelo depositante de ncordo com o Cn-

pitulo I do presente Tratado, at~slm como toda c qualquer Repnr~ 
tlr,ão ag-Indo cm nome dc.'isr. Estado; 

xlvl entende-se por "RcpnrUçfto eleita" n Repartição nr.clo
nal do E'ltado clcltn pelo dcposltnntc de acordo com o Capitulo II 
do presente Tratado, bem como toda c qualquer Rcpnrtlçüo agindo 
em nome dcs.ie E.'ltndo; 

xvl entendr-sc por "Repartição receptora" n Repartição na~ 
clonai ou a organização intergovcrnamentnl cm que o pedido ln
tcrnac!onn! Cai depositado; 

xv!J cntcndc~sc por "União" n União Internacional dr. Coope~ 
ração cm Matéria de Patentes; 

xv!ll entende-se por "Assembléia" a Assembléia da União; 
xvllll entende-se por "Organização" a Organização .Mundial 

da Propriedade Intelectual; 
xixl entende-se p:Jr ''Escritório Internacional" o Escritório 

Int::mnclonal da Organização e, enquanto exlsttrem, os Escritório;; 
Internacionais Reunidos para Protcçiio da Propriedade Intclectuol 
!BIRPil; 

xxl entende-se por "Dlretor-Gera.l" o Dlretor-Gernl da Orga
nização e, enquanto ex!.st!rem os BIRPI, o D!retor dos BIRPI. 

CAPíTULO I 

PEDIJlO INTERNACIONAL E PESQUISA II)'TERNACIONAJ. 

Artigo 3 
Pedido Intemaclona.l 

I I O; pedidos de proteçüo das invenções em todo e qualquer 
Estado contratante podem ser depositados na qualidade de pedldtlô 
internacionais no sentido do presente Tratado, 

21 lim pedido !ntcrnac!Ónal deverá conter, de acordo com o 
p!'esente Tratado e com o Regulamento de execução, um requeri
mento, uma descrição, uma ou várias reivlndlcações, um ou vários 
desenhos (quando estes forem necessários) e um resumo. 

3! O resumo des~!na-se exclusivamente para lins de Infor
mação técnica; não poderá ser levado em consideração para qual
quer outro fim, mormente para n.vnltação da extensão da proteção 
pedida, 

4) O pe,d!do Internacional: 
1 l deve ser redigido em uma das linguM prescritas; 
!li deve preencher as condições materiais prescritas; 
1111 deve satisfazer a exigência prescrita de unidade de in

venção; 
!v) está sujeito ao pagamento das taxas prescritas. 

Artigo 4 
Requerimento 

I ) O requerimento deve conter: 

!J uma petição no sentido de que o pedido Internacional de
verâ. ser considerado de acordo com o presente Tro.tndo; 

!!J a designação do Estado ou Estados contratantes em que 
a proteçiio da Invenção é solicitada na base do pedido !nternnc!o
nnl !"Estados designados"); se o depositante puder e desejar, em 
rclaçfio a todo e qualquer Estado designado, obter uma patente 
regional em lugar de uma patente nacional, o requerimento deve
rã !nd!cã-Io; se o depositante, cm virtUde de um· tratado relerente 
a uma patente regional, nüo puder Umltar seu pedido n certos 
Estados participantes do tratado cm questão, n designação de um 
desses Estados, bem como a incllcação de desejo de obter uma 
patente regional serão n.sslmilados a uma designação de todos 
·esses Estados; .se, de acordo com n legislação nacional do Estado 
designado, a designação desse Estado tiver o elçito de um pedido 
regional, es.<;o. deslgnn.çõ.o deverá ser assimilada n tndlcnção do 
desejo de obter uma patente regional; 

UD o nome c outras Indicações prcscrltn.s, referentes no depo
sitante e ao manda.tt\rlo rcnso o hnjn); 

lvl o titulo da invenção; 
v) o nome do inventor c demnls Indicações prescritas, no caso 

cm que n leglslnção de pelo menos um dos Estados designados exija 
que esso.s lndlcnçõcs sejam rnrnecidas a pnrtlr do depósito de um 
pedido na.cionnl; no.s demais casos as ditas indlcnçõcs podem fl~u~ 
rnr quer no requerimento, quer em notiticnções separadas cnderc~ 
çndns n cada Repartição c!L-signndn cuja leJ;lslnção nacional exija 
essas Indicações, permitindo, entretanto, que elos só sejam fome~ 
cldns depois do depósito du :)edicto nacional. 

!.D Toda c qua.lqucr designação c.stú. sujeita uo pngnmcnto dns 
taxns prescritas dcntl'o cto prnzo prescrito. • 

3) Se o depositnntc niio sollc!tnr outros t!tulos elo protcçúO 
rc!erldo..'i no nrtlgo 43, a dcsln:nn~·üo slgnlflcarú. que n protcçiio pe
dida consl!lte nn concessf1o de umn pntente nela ou parn o Estndo 
designado. O nrtlr.;:o 2.lll nüo se aplica nos t'lns do prcscnt.e par~\~ 
grnfo. 
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41 A nu.séncln, no requerimento, do nome do inventor c dn.s 
demais lndicnçõ.~~ prescritas referentes no inventor z:fio provoca 
qualquer conscqt]encln nos Estad~.s designados cuja legislação cxi· 
jo. essas lndlcn.çocs, pcnnlte, porem, que elas não sejam apr~scn
tnd'!" senão depois de ~rotundo o depósito do pedido nacional, A 
auscncla. dessas lndlc~çoes cm uma notltlcnçfio separada nõ.o pro· 
vocn q~o.lqu~r con.scqucncin nos Esto.dos designados em que essas 
lndlcn.çoes nao sejn.m cxtgldn.s pela legislação nnclonnl. 

ArtiC'O 5 
Descrição 

A descrição deve !azcr uma exposição da Invenção su!lclcnte
mcnte clara e completa para que um protlsslonal do ramo possa 
executá-la. 

Artigo 6 
Reivindicações 

A ou as rclvlndlcaçõcs devem de!lnlr a !lnalldade da proteção 
solicitada. As reivindicações deverão ser claras e concisas. Devem 
basear-se totalmente nn. descrição. 

Artigo 7 
Desenhos 

1) Com ressalva do par::i.grato 2)11), deverão ser fornecidos de· 
senhos :.empre que !orem necessários à compreensão da invenção. 

21 Se a Invenção ror de natureza tal que pos.sn ser llustro.dn 
por desen1:os, mesmo que estes não sejam indispens:ivel.s à sua 
compreensao; 

1) o depositante poderá Incluir tais desenhos no pedido Inter
nacional na ocasião de seu depósito; 

111 toda e qualquer Repartição designada poderá exigir que 
o depositante lhe forneça tais desenhos no prazo detenntnado. 

Artigo 8 
Relvlndicaçiío de prioridade 

!) O pedido lntemaclonnl pode comportar uma declaração, 
cm obediência às estipulações do Regulamento de execução, reivin
dicando a prioridade de um ou de vários pedldos anteriores depo
sitados cm ou por todo e qualquer pais participante da Convenção 
de Paris para Proteção da Propriedade Industrial. 

2)a) Com ressalva da allnea b), as condlções e os eleitos de 
toda e qualquer reivindicação de prioridade apresentada em obe
diência ao parágra!o !) são aqueles previstos pelo artigo 4 do Ato 
de Estocolmo da Convenção de Paris para Proteção da Proprieda
de Industrial. 

b) O pedido Internacional que rclvlndlcar a prioridade de um 
ou vários pedidos an terlores depositados em ou por um Estado con
tratante pode designar esse Estado. Se o pedido internacional rel
vlndlcar a prioridade de um ou de vários pedldos nacionais depo
sitados em ou por um Estado designado, ou a prioridade de um 
pedido lntemaclonal que designara um único Estado, as condições 
e os e!eltos produzidos pela reivindicação de prioridade nesse Es
tado são aqueles Pl'evlstos pela legislação nacional deste último. 

Artigo 9 
Depositante 

1 I Toda e qualquer pessoa. domlc!Uada em um Estado contra
tante e todo e qualquer nacional de um tal Estado podem depo
sitar um pedido Internacional. 

21 A Assembléia pode resolver permitir às pessoas domlcllladas 
em todo e qualquer pais participante da Convenção de Paris para 
Proteção da Propriedade Industrial que não for participante do 
presente Tratado, bem como aos nacionais desse pais, que deposi
tem pedidos Internacionais. 

3) As noções de domlclllo e de nacionalidade, bem como a 
aplicação dessas noções quando existirem vários depositantes ou 
quando os depositantes não sejam os mesmos para todos os Esta· 
dos designados, são de!lnldas no Regulamento de execução. 

Artigo IO 
Repartição receptora 

O pedido lnternnclonal deve ser depositado na Repartição re
ceptora prescrita, que o controlo. c processa de acordo com o pre
sente Tratado t' com o Regulamento de cxccuçúa. 

Artigo 11 
Data do depósito e efeitos do pedido Internacional 

11 A Repartição receptora, no que respeita n. dn.tn do depósito 
intcrnnclonnl, consigna n dntn de recebimento do pedido lnternnw 
clonai, desde que constante, nn. ocnslúo desse recebimento, que: 

1) o dcposilnntc nüo estejn privado, claramente, por motlvo.s 
de domicilio ou de naclonalldndc, do direito de deposltnr um pe
ctldo lntcrnaclonnl nn. Reparliçüo receptora; 

H 1 0 pccllclo lntrrnaclonnl rslú fl•dlgldo nn lin~run prcscrltn: 

llll o pedido Internacional comporte pelo menos os seguinte:~ 
elementos: 

a) uma Indicação de que !ol depositado a titulo de pedido 
intcmaclonnl; 

b) a. designação de pelo menos um Estado contratante; 
cl o nome do depositante, indicado da !arma prescrita; 
dJ uma parte que, à primeira vlstn, pareça constituir uma 

descrição: 
e) umn parte que, h primeira vista, pareça. constituir uma ou 

mals relvlndlcações. 
a) Se a Repartição receptora constatar que o pedido lnt.erna

ctonal não preenche, nn ocnslão do seu recebimento, a.s condições 
enumcrn.das no parágrafo ll, .solicitará. ao depositante, de acordo 
com o Regulamento de execução, que to.ça a necessária correção. 

b) Se o depositante cumprir a solicitação, de acordo com o 
Regulamento de exceução, :1. Repartição receptora consignará, no 
que diz respeito à data do depósito Internacional, a data do rece
bimento da correção exigida. 

3) Com ressalva do artigo 64.41, qualquer pedido Internacio
nal que preencha as condições enumeradas nos pontos 1) a illl do 
parágrafo !) e ao qual !ol consignada uma data de depósito inter
nacional terá os e!eltos, a partir da data do depósito Internacio
nal, de um depósito nacional regular em cndn um dos Estados 
designados; essa data será considerada como data do depósito 
etetivo em cada um dos Estados designados. 

41 Todo e qualquer pedido internacional que preencha as con
dições enumeradas nos pontos li a 111) do parágrafo 11 é considera
do como possuindo o valor de um depósito nacional regulo.r no 
sentido da Convenção de Paris para Proteção da Propriedade In
dustrial. 

Artigo 12 
Transmissão do pedido lnternadonal ao Escritório Internacional 

e à Administração encarregada. da. pesquisa internacional 

11 Uma via do pedido lnternaclona.l !lca em poder da Repar
tição receptora ('~cópia para a Repartição receptora"), uma via 
l"vla original") é transmitida a<> Escritório Internacional e uma 
outra via l"cópla de pesquisa") é tran.smltida il Administração 
competente encarregada da pesquiso. internacional estipulada pelo 
art. 16, de acordo com o Regulamento de execução. 

21 oA via original é considerada como a via autentica do pedido 
Internacional. 

3) O pedido 1ntemaclonal é considerado como retirado se o 
•Escritório Internacional não receber a via original no prazo pres
crito. 

Artigo 13 
PossibiUdade de as Repartições designadas receberem cópia 

do pedido internacional 
1 l Toda e qualquer Repartição designada pode solicitar ao Es

critório Internacional uma cópia do pedido Internacional antes da 
comunicação previsto. no art. 20; o Escritório Intemn.ctono.l reme
ter-lhe·á tal cópia tão cedo quanto possivel após a expiração do 
prazo de um ano a contar da data de prioridade. 

2)a) O depositante pode, a qualquer época, remeter a toda e 
qualquer repartição designada uma cópia do seu pepldo lnternaclo
no.l; 

bl O depositante pode, a qualquer época, solicitar ao Escritó
rio Internacional que remeta a toda e qualquer Repartição desig
nada uma cópia de seu pedido lnternaclonnl; o Escritório Interna
cional re!."eterá, tão cedo quanto possível, essn cópia à Repartição 
em questao: 

. c) Toda c qualquer Repartição nacional pode notl!lcar o Escrl
torto Intemnctonnl de que não deseja receber w; cópias re!erlda.'i 
pela nlinca b); nesse caso, o. citndn. alinen não se o.pllcn.ró. a essa 
Repartição. · 

Artigo 14 
Irregularidades no pedid-o internacional 

lla) A Repartição receptora verificar~\ se o pedido internacio
nal apr-esento. qunlsqu_,r dns segutnte.'i lrregulnrldo.des: 

_ll nüo está. nsslno.do de acordo com o Regulnmcnto de exe
cuçuo; 

t1) nüo contém ns indicaç-ões cstabelecldns em relaçüo no de· 
posltante: 

11ll niio contém um titulo; 
lvl nüo contém um resumo; 

.vl nflo prec~chr, dn rormn prcvlstn pelo R::-gulnmf'nto dr PXl'
ClJçao, n.s condiçocs mntcrlnis prc:;crltus. 

hl S-e n Rcpartlçüo !CCcptoru constntur qut~lqucr uma dessa.1 
ll'l'cgnln.rldndc.s, sollcitnra no depositante que corrljt~ o p~d1cto ln
:t•I'IHlclonnl no prazo prescrito; ca.so n:'lD o façn, esse 11edld1J .1eru 



I 

411M Sext•-felra 7 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçin 11) Setembro de 1979 
---------------·· -·-·---·--------------

c.:ms1derndo como retirado c a Repartição receptora n..•;stm o decln
rnrá. 

::n Se o pedido intcn1nclonal se referir a desenhos:. cmborn e.'1-
tcs não hajam sido Jncluldos no pedido, n Rcpnrtlçuo receptora 
notificnrn no depositante que poderá remeter os desenhos no prnzo 
prescrito: n dntn do depósito internnclonal será então n. dn.tn do 
recebimento dos referidos desenhos pela Repartição receptora. De 
outro modo, qualquer referência a to.is desenho."' scrã considerado. 
como inexistente. 

3l aJ Se a Repartição receptora constatar que as taxas pres
crito.s pelo nrt. 3.4!lv) não fornm pngns no prnzo prescrito, ou 
que a ta.xn. prescrito. Pelo nrt. 4 .2) não tal paga cm relação a ne
nhum dos Estados designados, o pedido internnclonnl .sNó. consi
derado ca-ma retirado c a Rcpn.rttçüo receptora assim o declarará. 

b) Se a Repartição receptora consto.tnr que a taxo. prescrita 
polo nrt. 4.2) foi pngn dentro do prn29 prescrito e_m relação a um 
ou vários ~tndos destgnadru~ <mas nao cm reln.çao a todos esses 
Estudos), n designação desses Estudos pura os quais a taxa não foi 
no.so. dentro do prazo prescrito será considerado. como retirada c n. 
Repartição receptora. assim o declnrarâ. 

4) Se, depois que houver consignado ao pedido lnternnclonnl 
umn. da.ta. de depósito internacional, a Repartição receptora cons
ta.tnr, dentro do prazo prescrito, que qua.lquer uma dn.s concllções 
enumeradas nos pontos !) a Ui) do art. 11.1) não foi preenchida 
nessa data, esse pedido será. considerado como r·etlrndo e n Repnr
tiç5o receptora ns.sim o declarará. 

Artigo 15 
Pesquisa internacional 

1) Cada pedido internacional constituirá objeto de um• pes
quisa. tnternnctonnl. 

2) A pesquisa lnternnclonal tem por objeto descobrir o estudo 
da. técnica pertinente. 

3) A pesquiso. internacional ~erá etetunda na bn.se dns reivin
dicações, levando em conta a descrição e os desenhos (caso os ha
ja.). 

4) A AdmlnistrllÇão encarregada. da pesquisa internacional a 
que se refere o artigo 16, se esforçará por descobrir o estado da 
técnica pertinente na medido. em que lhe permitirem os seus meios 
e deverá, em todo caso, consultar n documentação especificado. pelo 
Regulamento de execução. 

5)nl O ·titular de um pedido nuclonn.I depositado na Reparti
ção nacional de um Estudo contratante ou nu Repartição ug!ndo 
em nome de um tal Estado poderó, se n legislação nacional desse 
Estudo assim o permitir c nas condições previstas por essa legisla
ção, soUcltar que uma pesqul.sn semelhante o. uma pesquisa inter
n!lclonal !"pesquisa do tipo lnt.maclonal"l sejn cletuadu cm re
lação a esse pedido. 

b) A Repartição nnclona.l de um Estado contratante ou a Re
partição agindo em nome de um tal Estado, poderó, se " legislllÇão 
nacional desse Estado assim o permitir, submeter a uma pesquisa 
do tipo lntemo.Clonu1 qun.Iquer pedido nacional ull depositado. 

c) A. pesquisa do tipo lntemuclonal será ele tunda pela Adml
n!Btrução .encarregada. da pesqul.sn internncton~l a que se relere o 
artigo 16, que seria competente para proceder a pesqul.<la Interna
clonai se o pedido nacional lasse um pedido intemnclonul deposi
tado na Repartição mencionada. nus alíneas a) c b) . Se o pedido 
nnctona.l estiver redig!do em uma llnguu que a AdmlnlstrllÇao en
carregada da pesquisa lnternnclona.I julgar não estar em condi
ções adequadas de processar, "pesquisll do tipo internacional seró 
efetunda. na base de uma tradução preparada pelo depositante em 
uma das línguas prescritas pura os pedidos internnclonn.!s que a 
dita Administração se comprometer a aceitar para os podidos Jn
terna.clonal.s. O pedido nacional e a tradução, quando esta lor exi
gida, devem ser apresentadas na. lorma prescrita pura os pedidos 
internacionn.!s. 

Artigo 16 
AdmlnlstrllÇão ~ncarregada. da pesquisa Internacional 

1) A pesquisa Jntcmucional seró eletuudn por uma Adminis
tração encarregada da pesquisa internuelonul; esta podcró. ser, 
quer uma Repo.rUção naclona.l, quer uma. orgo.nlzo.ção lntcrgovcr
nnmental, como o Instituto Intcrnuclonal de Patentes, cujas utr'.
bulções incluem o estllbclecimento de Jntcrcámblo de pesquisa do
cumentó.rlo. sobre o estado do. técnico. relativo. o. invenções que 
con.•titunm objeto de pedidOS de patente•. 

2) S., enquanto ni\o lor lnstitulda uma únlca Admlnlstruçüo 
encarregada da pesquisa tnternuclonnl, existirem vórlas Adminis
trações incumbidos da pesquisa intemaelonul, cada Repartição re
ceplorn deverá especificar, de acordo com ns disposições do acordo 
apllctivel mencionado no parógralo 3)h), aquela ou aquelas Adml
ntstraçõcs que terilo competência. pnro. proceder à. pcsqul13n. po.ro. os 
pedidos Jntcrnaclonnls depositados nnqueln Rcpartlçüo. 

3ln) As Administrações encarregadas da. pesquis3. lntcmacio
nnl são nomeadas pela Asscmbléi.n.. Todns ns Rcpnrtiçõcs no.cionnts 
c todos ns organizações lntergovernnmentnls que so.Usflzcrcm o.s 
cxtgêncios estipulndn.s na aJ.inea c poderão ser nomendo.s cm co.
ri\ter de Administração cnco.rrcgn.dn. do. pesquisa lntcrnacionnl. 

h> A nomcaçáo dependerá. do consentimento da Repartição 
nacional ou dn orgo.nlznção lntergoverno.mento.l cm questão e dn 
conclusão de um acordo, que deverá. ser ap!'ovn.do pelo. Assembléia, 
entre essn. Repartlçft.o ou cssn orgo.n1z3.ção c o Escritório Intcrno.
clonal. Tn.l acordo c.spec1ticnrá os direitos c obrigações dns pnrtcs 
c. conterá, cspcciUcamcntc, o comproml.s.sJ formo.! dn citada Re
partição ou da cltndn organização de aplicar c cumprir as regras 
comuns do. pesquisa. internacional. 

c) O Regulo.mento de execução estabelece as exigências mini
mns, cm particular nquclns concernentes no pessoal c à documcn
tnçüo, que cu.do. Rcpn.rtlçfio ou orgn.nlzo.ção deverá satistn.zer nntes 
de poder ser nomenda c que deverá continuar o. satisfazer enquan
to perdurar a nomeaçãO. 

dl A nomeação é !cita por um perlodo determinado que po
deró. ser prolongado. 

e) Antes de tomar uma decisão quanto à nomeação de uma. 
Rcpo.rttção nacional ou de uma. organlzo.ç5.o intergovcrno.mento.l ou 
quanto à prolongação de uma tD.l nomeação, nsslm como antes de 
permitir que uma tal nomeação chegue no llm, o. Assembléia con
sultará o. Repartição ou o. orsaniza.çüo em questão e ouvirá o pa
recer do Co'mitê de Cooperação Técnica a. que se retere o n.ri1go 56, 
uma vez lnstituido esse Comitê. 

Artigo 17 
Procedimento junto à Administração encarregada da 

pesquisa internacional 
1 l O procedimento junto à Administração encarregada da 

pesquisa internacional é determinado pelo presente Tratado, pelo 
Regulamento de execução e pelo acordo qu~ o Escritório Intema
clonnl concluir, em obedlênciu no presente Tratado, com essa 
Administração. 

2Ja.) S. a Administração encarregada da pesquisa lnternucJo
nal julgar; 

ll que o pedido internacional se relere n um objeto n respêito 
do qual não lhe compete, de acordo com o Regulo.mento, realizar 
n. pesquisa e decide no caso não proceder à pesquiso., ou 

11) que a. descrição, as reivindicações ou os desenhos não preen
chem. os requisitos prescritos de modo n não permitir que uma 
pesquisa satl.s!atória seja realizada, ela o declarará e comunicará 
no depositante c ao Escritório Internuclonn.l que não haverá relu· 
tório de pesquisa internacional. 

b) Se qualquer das hipóteses mencionadas nu alínea a.) niio 
ocorrer senão em relação " certas reivindicações o relatório de 
pesquisa internacional será estabelecido pura ns demal.s reivindi
cações, mencionando o impedimento em relação às primelrns, de 
acordo com o artigo 18. 

3la.) Se a Administração encarregada da pesquisa Interna
clonai julgar que o pedido tnternnclonal não satlslaz a exigência 
de uma unidade de invenção, ela sollcltur:í ao depositante que 
pague ns taxas ndlclomtl.s. A Admln!st.rnção encarregada da pe.l
qulsa internucionui estabelecerá o relatório de pesquisa interna
cional cm relação às partes do pedido Intemnclonal que dizem 
respeito à Invenção mencionado. prlm~lramente nns reivlndico.çõe.; 
!"invenção prlncipal"l e, se as taxas udlclonnls requeridas houve
rem ~!do pagas dentro do prazo prescrito, quanto às partes do pe
dido Internacional que dizem respeito às Invenções em relação às 
qual.s as citadas taxas rornm pngns. 

b) A legislação nacional de todo e qualquer Estado designado 
poderá prever que, caso a Repartição nacional desse Estado julgue 
justi!Jcnda a sollc!tução, mencionada n11. alínea a, da Administra
ção encarregada da. pesquisa c cnso o depositante não haja pago 
todns a• tnxns adlctonal.s, ns parles do pedido lntcrnuclonal que, 
conseqüentemente, não constttuirem objeto de umn pesquisa serão 
considern.dn.s como retiradas no que diz respeito nos efcttos nesse 
Estado, a. menos que o depositante pague umn tnxn especial à 
Rcpurtiçi\o nacional do Estudo em qucstflO. 

Artigo 18 
Relu.tórlo e pesquisa internacional 

ll O relatório de pesquisa. lntcrnnr.ionnl será c.'ltnbclcctdo den
tro do prnzo e no. formn prescritos. 

!?l O relntôrio de pesquiso. Internacional, tii.o logo ,'Jcjn estabe
lecido, scró. comunlcndo pcln Admini.'Jtrnçflo cncarrcgndn. do. pcs
<IUhln lntemnclonnl no dcposltnnto c no E'wrltório lntcrnnclonnl. 

3l O relntório de pc.'lqulsn. ln tcrno.clonal ou n declnmçiiÔ mcn
c,lonndn no nrUgo 17 .2) n) será trnduzldo de acordo com o Rcguln
mcnto àc execução. N3 tro.duçõils scrf\o prepnrndM pelo Escritório 
Intcrnnclonnl ou sob sua rcspon.'labllldnde. 
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Artigo 19 

l\1f)dirlcaçfto das reivindicações submetidas :10 
Escritório Internacional 

1 l Após receber comunlcnçúo do relatório de pesquisa. tn ter
nacional, o depositante terá o direito de mod1!1cnr uma vez a.'i rei
vindicações do pedido Internacional, depositando as modificações, 
dentro ,do prazo prescrito, no Escritório Internacional. Poderá 
juntar as mcsmn.s uma breve dcclnrnçüo, de acordo com o Regula
mento de execução, cxpl1cnndo ns modlflcaç&!s c ·esclarcc~ndo aR 
efeito,<; que estas poderão ter sObre n descrição c os desenhos. 

21 As modificações não devem Ir alem da exposição da !nven
çi•o constante do pedido Internacional tol como foi depositado. 

3) A inobscrvfmcln das disposições do parágrafo 2) nüo terá 
conseqüências nos Estados designados cujo. lcgtsln.ção nnclonnl per
mita que as modificações vão além da exposição da Invenção. 

Artigo 20 
Comunicouyã.o às Repartições desi~:nadas 

llal O podido Internacional, juntamente com o relatório de 
pesquisa. internacional Unclus1ve qualquer indicação mencionada 
I:ID ,artigo 17.2)b) ou a declaração mencionada no artigo 17.al. 
scra comunicado, de acordo com o Regulamento de execução a toM 
das as Repartições designadas que não hajam renunciado, total 
ou pn.rc!almente, a essa comunicação. 

b) A comunicação compreende a tradução <tal como to! esta
belecida) do relatório em questão ou da declaração citada. 

21 Coso as reivindicações hajam sido modl!lcadas de acordo 
com o artigo 19.1)~ a. comunicação deverá incluir quer o texto intc· 
gral das rc1vlndlcações tal como toram depositadas e tal como to
ram mod1!1cadas, quer o texto Integral das reivindicações tal 
como .toram depositadas c espec1!1car as modlllcações etetuadas; 
devera, outrossim, se for o caso, incluir o. declaração mencionada 
no.art!go 19.1). 

31 A pedido da R•partlção designada ou do depositante a 
Administração encarregada da. pesquisa intemaciona.l lhes reme'te· 
rá~ de ncordo com o Regulamento de execução, cópia dos documen· 
tos clta.dos no rela.tórlo de pesqul.sa 1ntemacionn.I. 

.Utigo 21 
Publlca~ã.o internacional 

11 O Escrttórlo Internacional procederá a publicação dos pe
didos lntemaclona13. 

2J al Com ressalva das exce<:ões previstas na nlinea b c no 
artigo 64,31, a publicação lntemaclonol do pedido internacional 
será feito. logo n.pós a expiração de um pro.zo de dezoito meses a 
contar da dota de prioridade desse pedido. 

b) O depositante poder:\ solicitar ao Escritório Internacional 
a publlcoçõo cc seu pedido intemaclona.I a qualquer época n.ntes da 
expiração do prazo mencionado na alinea a. O Escritório Inter
m:.cional procederá, em conseqüência., de acordo com o Regula· 
menta de execução. 

31 O Relatório da pesqu13a Internacional ou a declaração re
ferida no Artigo 17 <21 (a) será publicado conforme estabelecido 
no Regulo.mento. 

41 A língua e a forma da publicação internacional, bem como 
outros pormenores, serão estabelecidos pela Regulamento de cxe· 
cução. 

51 Não será feita qualquer ·publicação internacional caso o 
podido lnternaclonol seja retirado ou considerado como retirado 
antes de terminado o preparo técnico da publicação. 

61 Se o Escritório Internacional julgar que o pedido interna
cional cnntém expressões ou desenhos contrário.s nos bons costu· 
mes ou à ordem público.~ ou declo.rnções dito.mantes de acordo com 
o espirita do Regulamento de execução, poderá omiti-los de suas 
publicações, Indicando o local c o número de palavras ou de dese
nhos omitidos, Fornecerá, a pedido, cópias especiais das passa
sens assim omlUdas. 

Artigo 22 
Cópias, triUiuções e taxas para as Repartlçõee deolgnadaa 

I l O depositante remeterá a cada Repartição de_slgnada uma 
cópia do podido Internacional (exceto se a comunl~açao menciona
do no artigo 20 já haja sido telto.l e uma traduçao (tal como for 
prescrito) desse pedido c lhe pago.rn (se r_or o cllSo) a taxa noclo· 
no!, o mols to.rdo.r na ocasião da explraçuo de um prazo de vinte 
meses a contar da data do prioridade. No caso cm q'!_e o nom~ do 
Inventor c dcmols indicações prescritas pela Ieglslaçao do Est"':lo 
designado, referentes no inventor, nüo .sejam cxigldos no. ocasiul? 
do depósito de um pedido nacional, o depositante deverá, caso jR 
niio ha)om sido Inc!uldos no requerimento, comunlcn-Ios à Rcpnr
Ução naclonn.l desse Estn.do ou o Repo.rUçúo nb1ndo om nome desta 

último., o mn.is tn.rdo.r, no. ocwJiii.o dn cxpiro.ção de um prazo de 
vlntf! meses a contar da. dato. de prioridade, 

2J Não obstante ns disposições do parágrafo 11, quando n 
Admlntstrnção cncnrrcgndn da pesquisa tnternnclonal declarar, de 
acordo com o artigo 17.21 :u, que um relatório de pesquiso. Inter
nacional não será cstnbc'ccido, o prazo para efetunç:io dos atas 
mencionados na parágrafo u do presente nrtlgo será de dois meses 
n cantar dn data d::t notirtcnçãa da citada declaração no deposi
tante. 

3, A legislação de todo c qualquer Estado contratante poderá, 
narn fins dos atos a que se referem os parágrafos li c 21, csto
belecer prazos que expirem depois daqueles mencionadas nos ditos 
pnrd.grnfas. 

1\rtiKo 23 

Suspensão do processo nacional 

1 J Nenhuma Repartição designada poderá processar ou exn· 
m16nr o pedido !nternaclo.nal antes dn expiração do prazo npll
có.vel de acordo com o nrtlgo 22. 

21 Não obstante as disposições do parágrafo 11, qualquer Re· 
partição designada poderá, a pedido expresso do depositante, trn
tnr ou examinar a qualquer época o pedido Internacional. 

Artigo 24 
Possível perda dos efeitos nos Estados designados 

1J Com ressalvo. do artigo 25 no caso menclono.do no ponto 
III, nbalxo, os efeitos do pedido Internacional previsto pelo artigo 
11.3) cessarão em qualquer Estado designo.do e esta cessação terá 
ns mesmas conseqüências que a retirada de um pedido nacional 
nesse Estado: 

!J .!ie o depositante retirar seu pedido internacional ou a 
designação desse Estado; 

UJ se o pedido internacional for considerado como retirado 
em virtude dos artigos 12.31, 14.11 bl, 14.31 ai ou 14.41, ou se a 
designação desse Estado for considerada como retlrnda de acordo 
com o artigo 14 .3) bl; 

lil) se o depositante não executar, no prazo aplicável, os atas 
mencionados no artigo 22. 

2l Não obstante as disposições da parágrafo ll, qualquer Re· 
partição designada poderá manter os efeitos previstos pelo artigo 
11.3l mesmo quando não for exigido que tais efeitos sejam man
tidos cm virtude do "'tlgo 25.21 . 

Artigo 25 
Revisão pelas Repartições designadas 

ll a) Quana~ a Repartição receptora recusar a consignação 
de umn data de depósito lnternnclonal ou declarar que o pedido 
lntcrnnclonal é considerado como retirado, ou quando a Escritório 
Internacional fizer uma constatação tal como estipulada no artigo 
12 .3 J •. o Escritório Internacional remeterli, em curta prazo, a pe· 
dldo do deposlto.nte, a todas as Repartições designadas lndteadas 
por este último, cópia de todo e qualquer documentb lncluido no 
p!'OCCSSO, 

b) Quando a Repnrtlçãa receptora decln.rnr que a designação 
de um Estado é considerada como retirada, o Escritório Interna
cional, a pedido do requerente. remeterá a curto prazo à Repnr· 
tição nacional desse Estado cópia de todo e qualquer documento 
contida no processo. 

c) os requerimentos fundndas nas alinens al ou bl deverão ser 
apresentados dentro do prazo prescrito. 

21 ai Com ressalva das disposições da atinea bl, toda Repar
tição deslgnnda, caso a taxo nacional (se for o casol haja sido 
paga e caso a tradução apropriada (tal como to! prescrito! haja 
sido remetida dentro do prazo prescrito, decidirá se a recusa, 
a declaração ou a constatação mencionadas no parágrafo 1) foram 
Justificadas do ponto da vista do presente Tratado e do Regula
menta de execução; se consta.to.r que a recuso. ou a decla.rnção 
resultaram de um engano ou de uma omissão do. Repartição re
ceptora, ou que n constatação tal resulto.nte de um engana ou de 
uma. omissão do Escritório Internnclanal, processnrtí o pedido 
lntcrnncionnl, para os tins de seus erettos na Estado "da Repartição 
designada, como se tal engano ou omissão nii.o houvessem acorrido. 

b) Quando a via or!glnnl chcgo.r no Escritório Intenmclonal 
depois de cxplrndo o prazo prescrito pelo artigo 12.31 em virtude 
de um cngnna ou de umn omissão do deposito.ntc, a nllncn a) nõ.o 
se nplicn senfi.o nns clrcunstt\nclns mencionadas pelo nrttgo 48.21 . 
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ÜJ)Ortunhlnde de corrigir """' ltepa.rLic:t1e!l de:;\J:lHldn~ 

Nenhuma Repartição designado. poderá. rejeitar um pedido 
internacional sob a nlcgnçüo de que este último nõ.o preen_che ns 
condições do presente Trntado e do Regulamento de cxecuçuo sem 
primeiro dnr ao depositante a o;.ortunldndc de corrigir o referido 
pedido na medida e segundo o procedimento estabelecido pela 
legislação nacional parn cnsos scm.clhnntes ou compnrn.vcls n de 
pedidos nnclonnls. 

Artigo 27 . 
Exigências nacionais 

11 Nenhuma legislação nacional poderá exigir que o pedido 
internncionnl s.ntlsfnça, quanto n sun forma ou n seu conteúdo, 
exigências diferentes daquelas previstas por este Trntndo c pelo 
Regulamento de execução ou a e;dgêncins suplementares. 

2 1 As disposições do pnrágrnfo 1) não nfctnm o artl~o 7. 2 1 
nem impedem qualquer leglslnção nacional de exigir. ur .. a vez 
lniclndn o processo do pedido Internacional dentro da RepnrtiçJ.o 
designada: 

I l quando o depositante for uma pessoa jurídico., a indicn.çüo 
do nome de um diretor desta últlmn autorizado n rcpresentó.-ln: 

li) n remessa de documentos que nUa pertençam no pedido 
intcrnnclonal mas que constituam prova de !\legações ou de dccla
rnc;ões contidas nesse pedido, inclusive a confirmação do pedido ln
term:.ctm~nl pel:. r.sslnnturn do depositante quando esse pedido, tnl 
corno foi depositado, tiver n assinatura do seu representante ou de 
seu mandatário. 

3) Quando o depositante, 11nrn os fins de qualquer Estado de
signado, não for qualificado, de acordo com a legislação desse Es
tado nnrn fazer a depósito de um pedido nacional, cm virtude de 
não ser o' inventor, o pedido lntcrnncionnl poderó. ser rejeitado pcln 
Repartição designada. 

4 l Quando a legislação nnclonnl dispuser no que concerne ã 
!arma c ;10 conteúdo dos pedidos nacionais, sabre exigências que, 
do ponto de vista dos depositantes, são mais Cnvorávcts que aque
las previstas pelo presente Tratado c o Regulamento de execução 
para os pedidos internacionais, n Repartição nacional, os tribunais 
c todos os demais órgãos competentes do Estado designado ou 
agindo em nome deste último, poderão aplicar as primelrns exi
gências, em lugar das últimas, aos pedidos !nternaclona!s, exceto 
se o depositante requerer que as exigências previstas pelo pre
sente Trrtnclo e pelo Regulamento de execução sejnm aplicados a 
seu pedldo Internacional. 

51 Nnda constante do presente Tratado c do Reguln.mento de 
exccu~iio poderá ser compreendido como podendo Umltar a llber
dade de qualquer Estado contratante de estabelecer todas ns con
dições rr.c.tcrinls para concessão de patentes que desejar. Em par
ticular, qualquer d!sposlçüo do presente Tratado e do Regulamento 
de execução referente à definição do estado da técnica deverá ser 
exclusivamente considerada para os fins do processo lntcrnnclonal: 
por conseguinte. qualquer Estado contratante poderá nplicn.r, no 
determinar se uma Invenção ohjeto de um pedldo Internacional !az 
ou não jl:s a uma patente, os crltr'rlos de sun legislação nncionnl 
relativos no estado da têcnlcn e de outras condições ncccssó.rlas à 
obtenção de patentes que não constltuo.m exigências relativas U. 
!ormn e no conteúdo dos pedidos. 

Gl A legislação nacional poderi• exigir do depositante que !or
ncçn. proYns quanto n qualquer condição de direito rnaterlnl à pa
tente que ela estipule. 

71 Qualquer Rcpnrtlçõ.o receptora, nsslm como qualquer Re
partição des!gnadn, que houver Iniciado o t:rocesso do pedldo_lntcr
nncionnl, poderá aplicar qualquer disposlçno de su.:1. lcglslaçuo na
cional relativa à representação obrigatórln do depositante _por um 
mnndatórlo habll1tndo junto a essn Rcpart!çf1o e ll !ndlcnçao ohrl
gatórln de um endereço de trahnlho no E:;tado designado parn !lns 
de recebimento de notlflcnc;õcs. 

81 Nndn constante do presente Tratado c do Regulamento de 
execução poder!\ ser interpretado como ctlpnz de limitar n liber
dade de qualquer Estado contra.tnntc de aplicar ns medidas que 
consictcrur ncccss:.í.rlas cm mntórlr. de defesa nnclonul ou de llm\tnr, 
pnrn defender s:ms intcrcs~c:-; cconômlcos, o direito de seus nnclo
nn.ls ou d:\~ pcsso:ls domlclllndn.•; em seu território de depositar 
Jlcdldos lnternacionnts. 

A1·th:o :!H 
1\IO'llificnc:iio dus rci\'indicuçÕe!l, dn. dcscriçiio e dos desenhos 

nns Repartlçiíes desiJ;'nndns 

11 O depositante dcvcn\ LL'l' oportun idnde dr modificar as rcl
vlndicat,'Ões, a dc::;crlçüo !: us desenhos, dentro do pr~zo prescrito, 
em cada Repart.l~~tto dP~I!nmda. Nenlnmm Rcpnrt!~·uo dcsl~nadll 

poderá conceder patente ou rccusnr-sc a concNlê-la antes de expi
rado esse prn2.o, cxceto com o acordo expresso do depositante. 

2) As nwdlflcnçüc:; não dcvcrüo Ir além da expos!l;üo dn tnvon. 
çiio que consta do pedido lnt.crnaelonnl tttl como foi depositado, a 
mcno!-o' que u. lcglslnçúo nacional do Estado dcslgnndo o faculte 
expressamente. 

3) As modlflcacõcs deverão ser conformes à legislação nacional 
do Estado designadO em relação a tudo qunnto ni"to for e!>t[Lbelecldo 
pelo presente Tratado ou pelo Regulamenkl de cxecuçno. 

4) Quando a Rcpartlçf\0 designada e-xigir uma tradução do 
pedido tntemnctonal, n.'l modificações deverão ser apresentadas no. 
mesma língua da trnduçüo. 

Artigo 29 
Efeitos da publicaçü.o internacional 

1) No que concerne à protcção de qualquer direito do dcpoiü
tante em um Estado designado, a publicação Internacional de um 
pedido lnternnclonnl ter(t, nesse Estado, com ressalva das disposi
ções constantes dos pnr.i.g:rnfos 2) a 4), os mesmos efeitos que os 
estabelecidos peln legislação nacional desse Estado U publlcnçfw 
nacional obrll{atórln de pedidos nacionais não examinados corno 
tais. 

2) Se n língua dn publicação lntcrnaclonnl diferir daquela das 
publicações requeridas pcln legislação nacional do Estado designa
do, a dita legLslação nacional poderá estipular que os efeitos 
previstos no pará~rnfo 1 f nüo se produzam senão a partir dn 
dato. em que: 

1l uma tradução ne.s~1 última ling:ua scjn publicada de acordo 
com a legislação nnclonnl; ou 

ill uma tradução nesla últlma língua seja posta a d!spos!çiio 
do público para ln~p~çüo, de acordo com a lcg:lslação nacional; ou 

!11) uma tradução nesta últlma língua seja transmitida pelo 
depositante no usuário não autorizado, ctctlvo ou eventual, da 
Invenção que constitui objeto do pedido Internacional: ou 

lv) os dois ntos a que se referem os pontos il e llll ou os 
dols atas a que se reterem os pontos lll e 111) tcnho.m sido exe
cutados. 

3l A legislação nacional de qualquer Estado designado poderá 
estipular que, no caso da publicação internacional ser efetuada, 
a pedldo do depositante, antes da expiração de um prazo de dezoito 
meses contados da data de prioridade, os ele! tos previstos no pará
grafo 1) não se produzam senão depois de expirado um prazo de 
dezoito meses a contar da data de prioridade. 

4) A legislação nnclonal de qualquer Estado designado poderá 
prever que os efeitos a que se refere o parágrafo 1) não se produ .. 
zam senão o. partir da data do recebimento, por sua Repartição 
nacional ou pela Repartição agindo em nome desse Estado, de 
uma v!a da publicação eretuada de acordo com o artigo 21, do 
pedido Internacional. Essa Repartição publicará, assLm que possí
vel, n da ta do recebimento cm sua Gazeta. 

Artigo 30 

Caráter confidencial do pedido internacional 

1) al Ressalva.da a alínea b) o Escritório Internacional e as 
Administrações encarregadas dn pesquisa Internacional não deve .. 
rão permitir a nenhuma pessoa ou administração acesso no pedido 
lntcrnactonal antes de sua publicação lnternacionn.l, a menos que 
seja requerido pelo depositante ou com sua autorização, 

b) A alinea a.) não se aplica às transmUlsõcs à Administração 
competente encarregada da pesquisa internacional, às transmissões 
previstas no artigo 13, nem às comunleações previstas no artlgo 20. 

21 a) Nenhuma Repartição naclonal poderá perm!t!r a ter
ceiros acesso no pedido lnternnclonal, exceto por requerimento ou 
autorlznçúo do deponltnnte, antes de qualquer dns datas seguintes 
que acorra primeiro: 

11 data da publicação !nternaclonal do pedido !ntcrnnc!ona!; 

11) data do recebimento da comuntcaçüo do pedido Interna
cional, de acordo com o artigo 20; 

IUl data do recebimento de uma cópia do pedido Interna
cional, de acordo com o artlso 22. 

b) A o.linea a) nflo lmpediró. uma Repartição nacional de 
tnrormar n terceiros que fol designada, nem de publicar esse fato. 
uma. tnl informnçúo ou publlcac;ofl.o poderá, entretanto, ~ontcr 
apenas as seguintes indicações: tdcntlflcaçfto da Rcnnrtlçuo re
ceptora, nome do depositante. dato. do depósito_ lnternnclonal, 
número elo pedido intcrnnclonnl c titulo dn lnvt~nçuo, 

c) A. nlincu. n) nüo poderá Impedir c1uc uma RcpnrUçilo desh~· 
nnda pennlt!l its autot•lchltle~ judlctúrln~ acr:l:-10 ao Jlm\ldo lnlt!r
nnclonnl. 
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31 O parúgraro 2) ai aplica-se a qualquer Repartição rcccp

t.oro., exceto quo.nto às transmissões previstas no artigo 12 .1). 

4) Do ponto de vistn do presente artigo, n. expressão "acesso" 
Inclui qualquer melo ntrnv&s do qual terceiros possam toma:.· 
conhecimento e Inclui, pol!l, a comunicação Individual e a publi
cação sern.l; entretanto, nenhuma Repartição nacional pOderl'l. 
publicar um pedido lntemaclonal ou sua tradução antes da publi
cação lntcrnaclonal ou antes de expirado um prazo de vinte meses 
a contar da data de prioridade, caso a pubUcnção Internnctonal 
não ocorra quando da expiração desse prazo. 

CAPíTULO II 
Exa.me Preliminar Internacional 

Artigo 31 
l,edido de exame preliminar internacional 

ll A pedido do depositante, o pedido internacional constltulr:i 
o objeto de um exame preliminar internacional de acordo com as 
disposições seguintes e o Regulamento de execução. 

2) a) Qualquer depositante que, do ponto de vista do Regu
lamento dt execução, esteja domtcll1ado cm um Estado contratante 
obrigado pelo Capitulo I! ou for um nacional de um tal Estado e 
cujo pedido tnternaclonal haja sido depositado na Repartição 
receptora desse Estado ou O.G"indo em nome desse Estado, poderá 
apresentar um pedido de exame preliminar tnternaclonnl. 

bl A Assembléia podera decidir permitir iJ.o; pessoas autoriza
das a depositar pedidos Internacionais a apresentar pedidos de 
e:mmc prcllminar Internacional mesmo que elas sejam domlcllladas 
em um Estado não-contratante ou não-obrigado pelo CapítUlo II 
ou que possuam a naclonn.Udadc de um tal Estado. 

3l O pedido de exame preliminar internacional deverá ser teito 
independentemente do pedido internacional. Deverá conter as 
indicações prescritas e .'ler feito na língua e na fonna prescritas. 

41 a) O pedido de exame preliminar internacional dever:i 
lncllcar aquele ou aqueles Estados contratantes em que o deposi
tante pretende utilizar os resultados do exame preliminar interna
cional ("Estudos eleitos"). Estados contratantes adicionais poderão 
~ter eleitos posteriormente. As eleições não poderão visnr senão os 
Eatados contratantes j:í designados de acordo com o artl~o 4. 

b) Os depositantes enquadrados no parágrafo 21 a) poderão 
eleger qualquer Estado contratante obrigado pelo Capitulo II, Os 
dcppsltnntes cnqtmdrndos no pnrágrafo ::n b) não poderão eleger 
senão os Estado.'l contratantes obrigados pelo Capitulo II que se 
tenham declarado dispostos a sert!m c lei tos por tais depositantes. 

5) o pedido de exame preliminar internacional está sujeito ao 
pagamento das taxas prescritas dentro do prazo prescrito. 

6) nl o pedido de exame preliminar interna.cionnl deverá ser 
J.presentado n Administração competente encarregada do exame 
preliminar Internacional mencionada no artlc-o 3~. 

b) Qualquer eleiç~:o posterior llt•vcrú ser submetida ao E5cri~ 
tório Intrrnn.clonal. 

71 Cndn Rcpnrtic:fw t>lc!ta reeebcrà notificac:<Jo de sua eleição. 

:\ rtiJ.:'o 3~ 
Administraç:io cncarreK;ula du cxa.me Jltrlimhmr internacional 

1) O exame preliminar intcrn:(ci:mal sero·l cteLun~o pela Adtni~ 
nistraçfio enrarrer::adn. de ex;1me p:-e!lrnmar internaciOnal. 

::! 1 ~To caso dos pedido:-; de exame prellmit):l.l' internacional~ n 
que Re referem o artigo 31.2) a) c o arUr.o 3:! .:!\ hl a Rcp~rtiçuo 
rect 1 lt~1ra QU a Assrmbl~~i:-t, rc:"'>pccti\•amc~lt.t', Pspcctrtcarao, de 
acorct:> com as disposições do ar{l:·do apllcnvcl conclutdo entre n 
:\dminlstraqü.o ou Adminlstrac;õcs Interessadas enca.rrep;adas do 
exame preliminar lntcrnaclonul c o E.scrltórl~ Intern:-tcional, aque~ 
Ia ou aquelas dns Adminlstra~·ô".!s que serao competentes para 
proceder n{l exame preliminar. 

3l As disposições do nrLigo 1G.3l upllcar-sc~i"Lo, mutatls mu~ 
tnndis, ll.s Aclmlnlstrnçõcs cncarre~ndns do l':<nme prellmlnnr ln ter. 
nu.cionnl. 

ArtÍJ:O 33 

Exame preliminar internachmn.l 
1) o exame preliminar lnternaclonnl tem por objeto forll"!.u· 

lar umn oplnlfi.o prc~lminar c sem .cor_npromisso sobre ns .questões 
d.e sa.ber sn a tnvcnçao cuja proteçao e sollclt.a.da., parece ser nova, 
Implicar uma ntlv1dade lnv!mUvn tníio ser rvldentcl L' ser susce· 
tive! de apllcnçi"lo lnd ustriul. 

2l Pnra fins do cxnnw preliminar lnternncionnl, a Jnvcnç~o 
cuju. proteçüo e ~follcltadn & consldemdiL comu novn d_esclc que nao 
ex:J~1tn nntrrlorldncle no estado ela t~cnlcn tal como l' dcfLnidn no 
RPI~UlalllC11tO <h~ I'XCCUÇfiO. 

3) Para fins do exnme preliminar int.crnaclonal, a invenção 
cuja protcção é solicitada é considerada corno lmpllcando uma 
atlvldadc invcntlva, desde que, lcvando~sc cm conta o~ estado ~a 
técnico. tal como é definido no H:!~ulamcnto de exccuçao, ela nao 
seja evidente, na data pertinente estabelecida, para um proflssto~ 
nal do ramo. 

4J Para fins do exame preliminar Internacional, a Invenção 
cuJIL proteção é sollc!.tada é conslde:·adn como suscetlvel de apll
cnt;ão industrial desde que, de acordo com. sua natureza., possa 
ser produzido. ou utilizada fno sentido tccnologl.co) cm toda. espécie 
de indústria. o termo "Indústria" deverá ser interpretado no s~u 
sentido mais lato, como na Convenção de Paris para Proteçao 
da Propriedade Industrial. 

5l os critérios precedentes não servem senão para fins do 
exame preliminar internacional. Qualquer Estado contratante po~ 
deri aplicar critérios adicionais ou diferentes n. fim de decidir se. 
nesse Estado, a tnvencão pode ou não se: patenteada. 

6) o exame preliminar Internacional de_verá. levar cm consi
deração todos os documentos citados n~o relatório de pesquisa ln ter~ 
nacional. Poderá levar cm consideraçao todos ,os documentos adi
clonais que julgar pertinentes no caso em csp~clc. 

Artigo 3·1 

l,rucedirnento junto ã. Administração encarreJ:a.(la do 
exame preliminar internacional 

ll O procedimento junto â. Administração encarregada do 
exame preliminar internacional é determinado pelo presente Tra
tado, pelo .Regulamento de execução c pelo acordo que o Escritório 
Internacional concluir, de acordo com o presente Tratado e com 
o Regulamento de execução, com essa Administração. 

21 ai O depositante tem o direito de se comunicar. verbal
mente e por escrito, com a Administração encarregada do exame 
preliminar internacional. 

bl O depositante tem o direito de modlllcar as reivindicações. 
a descrição e os desenhos, na forma estabelecida e dentro do prazo 
prescrito, antes do estabelecimento do relatório de exame preli
minar internacional. As modificações não de\'em ir além da expo
sição da invenção constante do pedido internacional tal corno foi 
depositado. 

c) O depositante reccberâ da Administração encarreg'nda do 
exame prellminar internacional p~lo menos um avtso por escrito, 
a menos que a citada Administraçao julgue que todas as condições 
abaixo foram satisfeitas: 

ll a invenqilo corresponde nos crttérios fixodos pelo arti
go 33.11; 

ilJ o pedido internacional preenche as condições do presente 
Tratado c do Regulamento de execução na medida em que são 
controladas pela cltnda Administração: 

lilt não se cogita de apresentar observacões no sentido elo 
artigo 35.2), última frase. · 

dl O depositante poderá responder ao aviso por escrito.· 
3) al Se n. AdmlnlstraC,'ão encarregada do exame preliminar 

intcrnncionnl julR':l.r que o pedido internacional não satisfaz a exi
gêncln de unidade dn. invcnçflo tal como é definida no Regulamento 
de excew;fw, poderó. solicitar no depositante, à escolha deste último. 
quer (!UC limite as reivindicações de modo a satis~azer essa exlg-Con
cia, quer que pague as taxas adicionais. 

bl A legislação nacional de qualquer Estado cleitJ p"JderU prc~ 
ver, quando o depo~ltnnt~ prl"'f('rlr limitar as reivind!cações de 
acordo com a. alinca a), que a,:; partes do pedido internac!ona. qur, 
em conseqüência âa Hml:~\·~rLa, não constituam objeto ele um ('Xa~ 
me preliminar lntcrnn.cl::::u!' :;ejam c:.m::ldcradas, nJ qut.' niz rc.;~ 
p~lto aos efeitos nesse E..:tado, como retiradas. a menos qut- u:na 
taxa. espcclnl sc-j:t pa~a pr!o depositante ú R~partic:úo n:-tcionnl d,l 
c!lw Estado. 

cl Se o depositante lÚ:l atender à sollcltaç:1o mrmcbnada n_:-~ 
nlinea al dentro do praza estipulado. a Aclmlnistraçiio encarre
~ndn do exame pr-eliminar lntcrnr.cloníll faró. um rcl:ltôrlo clr cxn
me preliminar sobre ns partes elo p~ct!da lnt.e:-nncJono.J i"]UC' dl?lJ1l 
respeito no que parcçn constituir n Jn\'(\nçiio prtnctpnl ((li'JWcl·n
clo Indicações sobre esse pnrttculnr no relatório. A le[;"ls;açüo n::
clon;.ll de qualquer Estndo elC'ltO poderá prc\'C;' C]t\:tnti'J :1 nt•;J:l.l'
ttc:.üo nacional desse Estado julgar justlrtcadn a sol~cit:H;•In çt·, 
Administração l!ncnrrc(;'nda do exame preliminar lntc!'nnrkmnl 
que ns purtcs do pedido lntcrnaclonn.l que nü:> dt~am rcsp~ltu il 
Invenção principal sejam. no que conct•rnc :~o·.; ~t"ciw·i nl'-i'>t! E3t:L~ 
do, consldcrncins como retiradas, a menos que umn taxa psprcln l 
s('jn pugn pelo depositante n t•ssa Repnrtlc;ilD. 

4) a) Se n. Admlnistraçl-lD L•ncarre~ac\n do exnnw prrlimlnar 
tnternnclonnl julgnr: 

ll que o pedido lntcrnn.cinnnl diz rPSJW\to D um objctu u rt•s
pl'lt.o do qual nflo lhe competl', dt> acordo com o Rc~ulanwnto ctP 
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execução, efetunr um exame prclimmar !ntr.rnnclonal c decidir 
no caso nflo proceder n esse exame, ou 

lll que a descrição, as rclvlndlcnções ·JU os desenhos núo são 
clnros, ou que ns relvindicnções não se fundam de !armo. ude
quado. na descrlçflo, de m::meiru que posso. ser formada uma opi
nião valida quanto à questão de novidade, dn ntlvldnde Inventi
va <não-evldünclal .:m dn npllcnçflo Industrial da lnv.enção cuja 
proteç.ão é sollclt.ado., cln. não nbordnrli. as questões mencionndns 
no nrtlgo 33.11 e dnró. n conhecer no deposltnnte essn opinião c 
seus motivos. 

b) Se qualquer uma das hipóteses mencionadas na alínea i,\) 
não ocorrer Benüo a respeito de certas reivindicações ou em rela
ção a certas reivtndlcnções, as disposições da citada alínea a) 
não se aplicarão senõ.o a respeito dessas relvlndlca~õcs. 

Artigo 35 
Relatório de exame preliminnr internacional 

1) O relntôrio de exame prellmlnnr lnternnctona~ ser:\ estn
be~ecldo dentro do prazo c na forma prescritos. 

2) O relatório de exame preliminar internacional não con
terá nenhuma declnração respectiva à questão de snber se a in
venção cuja. protcção é solicltnda faz ou parece faze-r jus ou nüo 
a patente o. respeito de uma legis)ação nacional qualquer, Dccla
ra.rá, ressalvado o parágrafo 3), ·am relação n cada reivlndlcaçiio, 
se essa reivindicação pnrec:e corresponder aos critérios de novi
dade, atlvidnde Inventiva ínão-evld&ncia l c aplicação industrial, 
tal como esses critérios süo dcfinld~s. para fins do exame preli
mina.r in tcrnaciona:, no artigo 33 .1 l a 4). Essa dcclnrncão rlt~'·e
râ. ser acompanhada por uma citaçúo dos documentos que apóiam 
a conclusão declarada e por todas explicações que se Imponham 
no caso. A essa declaracão deverfw igualmente .wr juntadas as 
dema.ls 'observações previstns pelo Regulamento de execução. 

3) a) Se n Administração Cl1ctl..rrcgada dn exam~ preliminar 
lntcrnaclonal julgar. na ocasião elo fornecimento do relatório de 
eXame preliminar internacional, que qualquer uma das hipóteses 
menclonnda..c; no artigo 34.4) a) ocorreu o relatório consi~nari 
explicando os motivos. Não deveri conter qualquer declaração do 
Upa descrito no parágrafo 2). 

b) Se qualquer uma do.o hipóteses mencionadas no artigo 
34.4) b) ocorrer, o re:atórlo de exame preliminar internacional 
conterá, a respe!to dns relvlndlcações cm questã.o, a lndlco.cito 
prevista no. nllnen a) e, quanto às demnl.s relvlndlcnções, a decla
ração mencionada no parágrafo 2). 

Artigo 36 

Transmissão, tradução e comunicação do relatório de exame 
preliminar internacional 

11 O rel&tór!o de exame preliminar !nternaclonnl será, jun
tamente com os anexos determinados, transmitido ao depositante 
e ao Escritório Internaclonnl, 

2) a) O relatório de exame preliminar Internacional e seus 
anexos serão traduzidos nas línguas prescritas. 

b) Todas as traduções do eltndo relatório serão prepnrndas 
pelo Escritório Internaclonnl ou sob sua responsab!Udnde; todo.o 
as traduções de seus nnex<ls serõ.o preparadas pelo depositante. 

3) a) O relatório de exame preliminar lnternnclonnl, com sun 
tradução (tal qunl ela !o r prescrita) e seus nnexos (na lingua orl
g!nnll, será comunicado pelo Escritório Intemaelonal a cada Re
partição eleita, 

b) A tradução prescrita para os anexos será transmitido., den
tro do prazo prescrito, pelo depositante para as Repartições elei
tas. 

4) O artigo 20.3) apllcn-se, mutntls mutnndls, às cópias do 
todo documento citado no relo.tórlo de exnme preliminar !nternn
elonaJ e que não tenha sido citado no relatório de pesquisa ln
terno.clonal, 

Artigo 37 

Retirada do pedido de exame prellmlnliJ' 
internacional ou de eleições 

1) O depos!tnnte poderá retirar todas ou parte dllS eleições. 

2) Se n eleição de todos os Estndos !or retlrnda, considerar
se-O. o pedido como retirado, 

3) a) Toda retirado dever(l ser notl!lenda ao Escritório ln
ternnclonnl. 

b) As Repartições eleitas Interessadas c a Admlnlstrnção com
petente encnrre~ndo. do cxnme preliminar lnternnctonnl serão no
U!lcndas correspondentemente pelo E.scrltórlo Intcrnnctonnl. 

1) n) Com rcssalvn. dn nlin('a b), n rctlrndn do pedido de exn
mc prcllmlnnr tnternnclonnl ou dn. clclçflo de um Estado contrn.-

tnnte, salvo dl!ipOSição cm contrário da. legislação nacional do 
Estado cm qur.st..1.o, será consldernda como .retirado. do pedido In
ternacional no que se refere a esse Estado, 

h) A retirada do pedido de exame preliminar internacional ou 
da. eleição mio será. considerada. como rctlracln do pedido lntcmn
ciono.l se ela ocorrer nntus dn explraçáo do prazo aplicável se
gundo o artigo 22; todavln, todo Estado contratante poderá prc .. 
ver cm sua legislação nnclonn.l que o acima exposto somente será 
válido, se n sua Repartição no.cionnl receber, dentro def'.se prazo, 
cóplo. do pedido internacional, junto com uma tradução (como 
prescrito) c a taxa. nacional. 

Mtlgo 3M 

Co.rátcr confidencial do exame J)rcliminar internacional 

1) Salvo requerimento ou autorização do depositante, o Escri
tório Internacional e o. Admlnistrnção competente encarregada 
do exa.mc preliminar internacional não podcriio, em momento 
algum, permitir a qualquer pessoa ou administração - com cx
ceção das Repartições eleitas, dcpoi.s do estabelecimento do re
latório de exame preliminar internacional - acesso, nos termos 
e sentido do artigo 30.4), oo do.<slê do exame prel!mlnar Inter
nacional. 

2) Com ressalva do parágrafo 11 e dos artigos 36.1) e 31 e 
37.3) h), o Escritório Internacional c o. Administração comp('tcn
te encarregada. do exame preliminar internacional nüo poderão 
dnr, salvo requerimento ou autorlzaçõ.o do depositant-e, qualquer 
lnformnr.iio relativa à cxpedlçf~o Oll não-expcdlçiio ele um relató
rio de eXame preliminar internacional e rctlrnda ou n:i.o .. retlradn 
do pedido de exame preliminar lnternnclonnl, ou de qualquer elei
ção. 

Artigo 39 

Cópias, tradu<:ões e taxas para as ReJmrtiçcir~"' ell~ltas 

1) a) Se a. eleição de um Estado contratante for rcnli:..mda 
antes da. expiração do décimo nono mós a cont.1.r da dnto. de prio
ridade, o nrtlgo 22 náo se apllcnri a esst' Estado; o depositante 
remeterá a. cada Repartição elel~a uma cópia do pédldo interna
cional (exceto se a comunicação a que sf.! refere o artigo 20 já 
houver sido feita) c umn tradução (tal como for prescrito) de.ssc 
pedido e lhe pagará. <se for o caso) a. taxa. nacional, o mais tar
dar ao expirar um prnzo de vinte e cinco meses conta.dos da data 
de prlorldnde, 

b) Qualquer legislação nacional poderá, a Jlm de executor os 
atos a que se retere a. alínea a), fixar pro.zo!i que expirem depOis 
daquele que llgura na citada alínea, 

21 Os eleitos previstos no nrtlgo 11.31 cessarão no Estado 
eleito com as mesmas conseqüências que as que decOrrem da. re
tirada de um pedido nnc!onnl nesse Estado, se o depositante dei
xar de executar os atas a que se retere o parúgra!o 1) a) dentro 
do prazo aplicável de acordo com o parógra!o 11 a) ou b), 

31 Qualquer Repartição eleita poderá manter os eleitos previs
tos no artigo 11.3) mesmo quando o depositante nüo preenche 
as condições prevl.stns no parúgralo 1)a) ou b). 

Artigo 40 

Suspensão do exame nacional c dos demais processos 

1 l Se a eleição de um Estado contratante lar e!etuada antes 
de expirado o décimo nono mós a contnr da do.tn de prioridade, 
o o.rtlgo 23 niio se aplicará a esse Estado e sua Repartição naclo· 
na.l ou qualquer Repartição agindo cm nome desse Estado nõ.o erc
tuaró. o exame c não inlclaró. qualquer outro processo relativo no 
lJedldo Internacional, com ressalva do pará grato 21, antes de ex
pirado o prazo aplleãvel de acordo com o artigo 39, 

21 Niío obstante as disposições do parágra!o 1), qualquer Re
partição eleita, a pedido expresso do depositante, poderó. proee
rtcr a qualquer époen no exame e lnlclnr qualquer outro processo 
rc!erente no pedido Internacional. 

i\l'tigo 41 

Modificação das reivindicações, da desctJçiio e dos desenhos 
nas Repartlçiies eleita." 

1) O depositante deverá ter oportunidade de modl!lcar as rel
vtndlcnções, n descrlçõ.o c os desenhos, dentro do prazo previsto, 
em cada Repartição eleita. Nenllumn Repartição eleita poderó. 
conceder patente, nem se recusar n concedê-lo. nntcs de expirado 
esse prazo, salvo autorização expressa. do dcposltnntc. 

2) As rnodltlcnções súo devem Ir além dn cxposlçü.o dn inven
ção que consta do pedido Internacional, tnl como f~l depositado, 
snlvo se n legislação nacional do Estado eleito o permitir expres
samente. 

3) As modl!lcnções dcverüo respeitar a le~lslnçúo nacional 
do E.'ltado eleito cm tudo qunnto m1o for disposto neste Tratado 
ou no Regulamento de cxecuçfw. 
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4) Quando a Repartição eleita exigir uma tradução do pedido 
Internacional, as modl!lcncões deverão ser !citas na mesmo. língua 
dn traduçüo. 

ArtiJ:'O -1~ 

Re!'ndtado do exame nacional das Repartições eleitas 

As Repartições eleitas que receberem o relatório de exame prc .. 
l!mlnar Internacional não poderão exigir que o depositante lhes 
remeta cópias de documentos anexos ao exame relativo ao mesmo 
pedido Internacional cm qualquer outra Repartição eleita, ou que 
ele lhes remeta informações relativas no conteúdo de tais do .. 
cumentos. 

CAPITULO ll! 
Disposições Gerais 

Artigo 43 

Requerimento de certos títulos de proteçã.o 
O depositante poder:i. Indicar, de acordo com o Regulamento 

d(• execução, que seu pedido internacional visa ô. concessão de 
um certificado de autor de Invenção, de um certificado de ut111-
dadc ou de um modelo de utUldade c não ô. de uma patente, ou ô. 
concessão de uma patente ou certificado de adição, de um ccrtl
ftcada de autor de Invenção adicional ou de um certificado de uti
lidade adicional, cm qualquer Estado designado ou eleito cuja 
legislação preveja a concessão de certificados de aut<lr de inven .. 
ção, de certificados de utllldndc, de modelos de ut111dndc, de pa
tentes ou ccrtl!lcados de adição, de certificados de autor de In
venção adicionais ou dr ccrtlllcndos de u\111dadc adicionais; os 
efeitos decorrentes dessa indicação Bcrão determinados pela esco
lha clctuada pelo depositante, Para tlns deste nrtlgo c de qualquer 
regra que se lhe re!lrn, o artigo 2.lil não será. aplicável. 

Artigo 44 
Requerimento de dOis titulos de protcção 

A fim de que qualquer Estado designado ou eleito, cuja le
gislação permita que um pedido visando à conce-snão de uma pn
tcntc ou qualquer um elos outros títulos de proteção mencionados 
no artigo 43 possa visar igualmente a um outro desses titulas de 
protcçüo, o depositante poderá indicar, de acordo com o Regula
mento de execução os dois títulos de protcção cuja concessão ele 
requer; os efeitos 'decorrentes serão determinados pelas ~ndlca~ 
çõcs do depositante. Para fins deste artigo o artigo 2.11) nao sera 
aplicável. 

Artigo 45 

Tratados ele patentes regionais 

Qualquer tratado que disponha sobre a concessão de uma. 
potente regional ("tratado de patente rcglonnl") c conceda a qual
quer pessoa autorizada pelo artigo 9 a depositar pedidos Inter
nacionais, o direito de depositar pedidos visando à concessão de 
tais patentes, poderá estipular que os pedidos lnternaclonals con
tendo a designação ou a eleição de um Estado signatário no mes
mo tempo do tratado de patente regional e do presente Tratado, se
jam depositados com vistas à concessão de patentes regionais, 

2) e. Icglslnção nacional de um tal Estado designado ou eleito 
poderá prever que qualquer designação ou eleição do citado Esta
âo no pedido Internaclomll seja considerada como indicação de que 
o dcpos!tantc deseja obter uma patente regional de acordo com o 
trntndo de patente regional. 

Artigo 4G 

Tradução incorrcta do pedido internacional 

Se, cm virtude de uma tradução lncorrcta do pedido lntcr
nnclonn.l, o alennce de uma. patente concedido. cm decorrência desse 
pedido ultrapns.sn.r o alcance do pedido internacional cm sua lín
gua original, ns autarldndcs competentes do Estado contratante 
considerado poderão limit-ar cm conseqüência c de forma retroa
Uva o alcance da patente c declarar que é nula na medida que 
seu alcance ultrapasse o do pedido internacional em sua língua 
orlglnnl. 

Artigo 47 

Prazos 

1 > o cil.lculo dos prazos previstos neste Tratado será deter
minado pelo Regulamento de execução, 

2)n.} Todos os prazos estabelecidos nos Capítulos I c II deste 
Trntndo podcriio, rara de qualquer revlsiLo de acorda com o artigo 
60, ser madirlcados por dcclsüo dos Estados contratantes, 

b) A declsf~o é tomada pela Assembléia ou por voto por cor
respondência c dcveril ser unfmlmc. 

c) Os pormenores do processa serüo cstnbclecldos pelo Rc
r.ulnmento de cxecuçiLo. 

Artigo 48 

Atrasos na observii.ncia de certos prazos 
1) Quando um prazo cstnbclccido por c!:tc Tratado ou pelo 

Regulamento de execução não ror observado cm virtude de inter
rupção dos serviços postais, de perda ou atraso inevitáveis do cor
relo, esse prazo scra considerado como observado nos casos pre
vistos pelo Regulamento de execu_ção e com a ressalva de que qe
verão ser preenchidas as condlçocs de prova c outras condiçoes 
prescritas pelo dito Regulamento. 

2)a} Qualquer Estado contratante dcveró., no que lhe diz res
peito, desculpar por motivos P.crmltldos por sua legislação nnc!o
nal qualquer atraso na observancla de um prazo. 

b) Qualquer Estado contratante poderá, no que lhe diz res
peito, desculpar por motivos o.utros que os mencionados na alínea 
a) qualquer atraso na observancia. de um prazo. 

Artigo 49 

Direito de exercer junto a Administrações internaciona!is 
Qualquer advogado, agente de patentes ou outra pessoa que 

tenha a direito de exercer junto à Repartição nacional em que 
o pedido Internacional rol depositado, terá. o direito de exercer, 
no que concerne a esse pedido, junto no Escritório Internacional, 
ô. Administração competente encarregada da pesquisa internacio
nal c à Administração competente encarregada do exame prelimi
nar internacional. 

CAP1TIJLO !V 

SERVIÇO TECNICOS 

Artigo 5ll 
Serviços de informação sobre patentes 

1) O Escritório Internaclonn.l poderá fornecer serviços <nes
te artigo denominados "serviços de intormação"), para o torne
cimento de informações técnicas e outrru:~ informações pertinen
tes de que dispuser, à base de documentos publicados, principal
mente de patentes c pedidos publicados. 

2) O Escritório Internacional poderá fornecer esses serviços 
de informação quer dlretamcnte, quer por intermédio de uma ou 
várias Administrações encarregadas da pesquisa internacional ou 
de outras lnstltulções especializadas, nacionais ou tnternacionats, 
com as quais houver conseguido concluir acordos. 

3) Os serviços de lntormaçãa funcionarão de maneira a ta
cllltar multo particularmente n aquisição, pelos Estados contra
tnntcs que sejam países em via de desenvolvimento, de conheci
mentos técnicos e da tecnologia, Inclusive o know .. how publicado 
disponível. 

4) Os serviços de informação poderão ser obtidos pelos go
vernos dos Estados contratantes, por seus nacionais e pelas pes
soas domlcllindas em seu território. A Assembléia poderti. deci
dir ampliar esses serviços a outros interessados. 

5) a.) Qualquer serviço fornecido aos governos dos Estados 
contratantes deverri. sê-lo pelo preço de custo; entretanto para 
os governo.s dos Estados contratantes que sejam países em de
senvolvimento, o serviço :~crti. fornecido abaixo desse custo, caso 
a diferença possa ser coberta pelos benetíclos realizados com a 
prestação de serviços a destinatários outros que oS govemo.s de 
Estados contratantes ou pelas meios mencionados no artigo 51.4). 

b) O preço de custo a. que se refere a alínea a) deverá ser 
intcrpretnao como conslstlndo na.s despesas acrescidas às que 
a Repartição nacional ou a Administração encarregada da pes
quisa lntcrnacionnl tiverem de Incorrer necessarlnmentc para 
executar suas tarcrns. 

6) Os pormenores relativos O. aplicação deste artigo ~Wrão 
rcgulnmcntndos por decisões da Assembléia e, nas llmltcs que 
cstn tlxnr, pelos grupos de trabalho que ela vier n constituir para 
esse fim. 

7) Se assim o jul~nr necessário, a Assembléia recomendará 
outras modalidades de rtnnnciamento para completar as jil. es
tabelecidas no paril.grato 5). 

Arllgo 51 
Assistência técnica 

!) A Assembléia lnstltnlrn um Comitê de Assistência Téc
nica denominado no presente artigo "0 Comitê), 

21 n.) Os membros do Comitê scrflo eleitos entre os Estados 
contratantes de modo a assegurar urna rcprcscntnçü.o adequndn 
elos pniscs cm vln de desenvolvimento. 

b) O Dlretor-Oernl col~vidnrt\, por lnicintlvn própria ou n 
pedido do Comité, representantes dns orgnnlznçõcs gavcrnnmcn
tn.ls que se dediquem à nsslstêncln t8cnlcn. nos paiscs cm vta de 
desenvolvimento parn tomar pn..rte nos t.rnbnlhos da Comitê. 
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3l a) O Comitê será cncnrrcgndo dn orgnnlznção c do. .su~ 
pcrvisão dn o.sslstêncil\ técnico. prestado. nos Estados contro.to.n
tcs que scjnm paises cm vln de desenvolvimento, a tlm de de~ 
senvotver seus slstemns de patentes, que no nivel nncionnl, quer 
no regional. 

b) A assistência técnico. compreenderá, entre outros, a tor
mnção de especlnlistns, o prepn.1o de técnicos c o torneclmcnto 
de equipamentos pnrn demonstrnçã.o e operação. 

41 Em vista do !lnnnciamento de projetas incluidoo no i\m
bito deste artigo, o Escritório Internacional tará todo o passivei 
paro. concluir acordos, de um lado, com orgo.niznçccs intcrnnclo
nnis de Unnnclo.mento e orgo.niznções lntergovernnmento.is, par
ticularmente com o. Orgnnlznçíio dns Nações Unldns, ns agênclns 
dns Nações Unidas osslm como com. as Instituições espcclailzadas 
das Nações Unidas com competência em questões de assistência. 
técnica, nss1m como, de outro lado, com os governos dos Estados 
bcne!lciárlos do assistência técnica. 

5) ()ll pormenores relativos à aplicação do presente artigo 
oerão regulamentados por decisões da Assembléia e, nos limites 
fi><ndos por esta última, pelos grupos de trabalho que ela vier 
a Instituir para esse IIm. 

Artigo 52 
Relações com outras disposições do Tratado 

Nenhumo. disposição deste Capitulo a!etaró. as disposições n
nancelras contidas nos demais Capitulas deste Tratado. Essas 
disposições não se aplicam a este Capitulo nem à sua execução, 

CAP1TULOV 
Disposições Administrativas 

Artigo 53 

Assembléia 
!) a) A Assembléia será constituída pelos Estados contra

tantes, ressalvado o artigo 57 ,8). 

b) O governo de cada Estado contratante será representado 
por um delegado, que poderá ser assistido por suplentes, conse
lheiros e técnicos. 

2) a) A Assembléia; 

I) tratará de todas as questões referentes à manutenção c 
ao desenvolvimento da União e à aplicação deste Tratado; 

11) desempenhar~\ as !unções oue lhe !orem expressamente 
designadas em outras disposições deste Tratado; 

III) fornecerá no Escrltérlo Internacional dlretrlzes soBre o 
preparo dns conferências de revisão; 

lv) examinará e aprovará os relatórios e as atlvldades do 
Dlretor-Geral relativos à União e lhe fornecerá dlretrtzes úteis 
sobre questões do. competência. da União; 

V) examinará e aprovará os relatórios e as atlvldades do Co
mité E><ecutlvo constituído de acordo com o parágrafo 9) e lhe 
fornecerá. diretrlzes; 

vi) decldlró. sobre o programa, adotará o orçamento trlennl 
da. União e aprovará suas eontns de encerramento; 

vil) adotará o regulamento nnancelro da União; 

vil!) criará os comitês e grupos de trabalho que julgar úteis 
à realização dos objet1vos da União; 

lxl decidirá quais Estados nõc-contratnntes c, ressalvado o 
parágrafo 8), quais organizações lntergovernamentals e Interna
clonais não governnmcnto.ls poderão ser ndmlttdos às suas reu~ 
nlões no. qunlldnde de observadores; 

X) empreenderá qualquer outra. nçõ.o aproprlo.dn à consecus .. 
süo dos objetlvos da União e executará quaisquer outras !unções 
úteis no âmbll<> deste Tratado. 

b) A respeito de questões que interessem Igualmente outras 
Uniões admlnistradns pela Orgnnlznçií.o, a Assembléia estatulrá 
depois de ou~ldo o Comité de Coordenação da Organização. 

3) Um delegado nü.o poderá rcprcscntn.1' scnflo um único 
Estado e núo poderá votar senão cm nome deste. 

4) Cada Estndo contratante disporá de um votO. 
bl a) A me\ade dos Estados contratantes constituirá quorum, 
b) Se esse quorum não for o.tlngldo, a Assembléia. poderá de-

cidir; entretanto, tn.ls decisões com exceção daquelas que dizem 
respeito o. seu procedimento, rlrlO se tornnriio cxecutórlo.s a me~ 
nos que o quorum c tt malorln requerido. sejam ntln~ldos por melo 
do voto por correSJ)ondêncln previsto no Regulamento de c:<c
cuçfLO. 

6) nl Com resatva dos nrtlr~o~ 47.2J b), 5!.1.2) b), 5B.:~) e 
61.~1) b), ns decl:-;út..'s d:~ A.'i.'icmblCh~ !Wriio tomadas com uma 
malorln de ctol.'i terc;o,'i do:.; votos e:xpre:>.'los. 

b) A nbstençiio nüo .será comildcradn como um voto. 
7) Cn.so se trntc de questões do lntercRRC exclusivo dos E8-

tndos que Incorrem nas disposições do Capítulo II, qualquer rc
ferCncln. nos Elito.dos contratantes que figurem nos parágrafos 
4), 5) c 6) ser;i. consldcrnd(l. como apllc;'Lvcl unlcnmcntc nos Es .. 
tactos configurados no Capitulo II. 

8) Qualquer orgnnlzaçfLO lntcrgovcrnnmentnl nomt:ndn. como 
AdmlnlstrnçfLo encarregada da pesquisa lntemo.clonnl ou como 
Administração encarregndn do exame preliminar lnternnclonnJ 
scró. ntlmitlda, como observadora nns reuniões dn Assembléia.. 

9) Quando o número de Estados contrata.ntes ultrnpn.ssnr 
quarenta, a Assembléia cstabeleccró um Comité Executivo. Qual
quer referencia feito. ao Comitê Executivo no presente Tratado 
ou no Regulamento de execução indicará n época. cm que esse 
Comitê foi estabelecido. 

10) Enquanto nõc tor estabelecido o Comitê E><ccut1vo, a 
Assembléia se pronunciará, nos limites do programa c do orça
mento trienal, sobre os programas e orçamentos nnuo.is prepara
dos pelo Dlrctor-Gcral. 

lll a) Enquanto não for estaudecldo o Comitê Executivo, a 
Assembléia se reunirá uma vez por ano em sessão ordlnárln, por 
convocação do Dlretor-Geral e, salvo em ca.sos excepcionais, du
rante o mesmo perlodo e no mesmo local que o Comité de Co
ordenação da Organização. 

b) Depois do estabelecimento do Comitê E><eeutlvo, a Assem
bléia se reunirá uma vez cada três anos em sesão ordinária, por 
convocação do Dlrctor-Geral e, salvo em casos excepcionais, dU
ra.nte o mesmo período e no mesmo local que a. Assembléia geral 
da Organização. 

c) A Assembléia se reunirá em sessão e><traordlnárla por con
vocação expedida pelo Dlretor-Gcrnl, a pedido do Comitê E><e· 
cutlvo ou a pedido de um quarto dos Estados contratantes. 

12) A Assembléia adotará seu regulamento Interno. 

Artigo 54 

Comitê Executivo 

I) Depois que a Assembléia houver estabelecido um Comitê 
E><ecut1vo, o mesmo llcará sujeito às seguintes disposições: 

2) a) Ressalvado o artigo 57.8), o Comitê será constttuido 
pelos Estados eleitos pela Assembléia dentre os Estados membroa 
desta última. 

b) O governo de cada Estado membro do Comitê Executivo 
será representado por um delegado, que poderá ser assistido por 
suplentes, conselheiros e técnicos. 

3) O número dos Estados membros do Comitê E><ecutlvo cor
responderá a. um quarto do número dos Estados membros da 
Assembléia. No cálculo dos a:;;sentos a serem estabelecidos, o saldo 
res~ntc após o. divisão por quatro não será levado em conslde
raçno. 

4) Na ocasião da eleição dos membros do Comitê Executivo 
a AsSembléia levará em conslderaçõc uma repartição geográ!lca 
equitativa. 

5) a) Os membros do Comitê Executivo permanecerão cm 
seus postos a partir do encerramento da sessão da Assembléia du
rante a qual !oram eleitos até o !lm da sessão ordinária se
guinte da Assembléia. 

b) Os membros do Comitê Executivo serlio reelcgiveis num 
limite máximo de dois terços deles. 

c) A Assembléia regulamentará as modalidades da eleição 
c da reeleição eventual dos membros do comitê Executivo. 

Gl a) O Comitê E><ecut!vo: 

I l preparará o projeto de ordem do dia da Assembléia; 

Ul submetcr:i à Assembléia propostas relativas aos projetas 
do progro.ma c de orçamento trlcn(l.l da Unlf\.0 preparados pelo 
Dlrctor-Geral; 

illl pronunclnr-sc-:i., dentro dos limites do programa e do 
orçamento trienal, sobre us progrnmns c orçamentos anuais prc· 
parados ~elo Dlrctor~Ocral; 

lvJ ~ubmeteró. il Assemblêla, com os comentários o.proprlu
dos, os relatórios periódicos do Dirctor-Ocrnt c os rclntórlos anualti, 
de exames de eonlns: 

V) lomarú todas ns mcditlas úteis necesstlrln.s ú cxccnr:-áo do 
programa d:-1 Uniüo pelo Dlrctor~Geral, de n.con\o com tlS dcclliÜL'!i 
d:L A:ilicmbléhl, lf~vmu\o l'll1 conta u.'i clrcun.'itflllcllu;. suwtdrw cn· 
Lre dun-" Hus.'lõe.'i on\lnúrla~ da diLa Assemblúla; ~ 

Vl I'Xt~cutnrt'l t.m\a.'> a.~ t\enmls tnrt'fa,'; Qllt.' lhe forem !Lt.rlbul~ 
da.·; no úmblto destt• 'l'raLutlo. 
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b) Sobre as questões que tntcrcsscrn Igualmente outrM uniões 
ndmlnistrndns pela Orp;nnlznçiío, o Comité Executivo cstatulró. de
pois de ouvido o Comitê de Coordennção da Orgnnlznçü.o. 

7> a) O Comtte Executivo rcunlr-sc-á uma vez por ano cm 
sessão ordinária, por convocação do Dlrctor-Gcrnl, tanto quanto 
posslvel durante o mesmo periodo c no mesmo loco.! que o Comitê 
de Coordenação da Orgnnlznçü.o. 

b) O Co~lté Executivo rcunlr-sc-á cm sessão cxtrnordlnó.rln, 
por convocnçu.o expedida pelo Dlretor-Ocrn.l quer por lnlclntlvn 
deste últlmo, quer o. pedido de seu preslden'te ou de um quarto 
de scu.s membros. 

81 .a) Cada Estado membro do Comitê Executivo disporá de 
um voto. 

b) A metade dos Estados membros do Comité Executivo cons
tituirá quorum. 

c) As decisões serão tomadas por maioria simples dos votos 
expressos. 

dl A abntençüo nfio será can.slderada como um voto. 

e) Um delega.do não poderá representar senão um único Es
tado e não poderá votar senão em nome do mesmo. 

9) Os Estados contratantes que não forem membros do Co
mitê Executivo serão admitidos n sull-'l reuniões na qualidade de 
observadores, assim como qualquer organização lntergovemamen
tlll noment!a como Administração encarregada. da pesquisa Inter
nacional ou como Administração encarrego.da do exame preliminar 
Internacional 

10) O Comitê Executivo ado:a.rá seu regulamento Interno. 

Artigo 55 

Escritório Internacional 

1) As tarefas Udmlnlstrutlvus que competem à Unliio serão 
desempenhadas pelo Escritório Internacional. 

2) O Escritório Internacional determinará o secretariado dos 
diversos órgãos da. União. 

3) O Dlretor-Gernl será o mais alto funcionário da União c 
seu representante. 

4) O Escritório Internacional publicará uma Gazeta e outras 
publicações previstas pelo Regulamento de execução ou pela As
sembléia. 

5) O Regulamento de execução discriminará os serviços que 
as Repartições nacionais deverão prestar a IIm de prestar assis
tência no Escritório Internacional, ás Administrações encarregudns 
da pesquisa Internacional e ás Administrações encarregados do 
exame prellminn.r lnternaclonal na execução das tarefa.~ deter
minados por est~ Tratado. 

6) O Dlretor-Oernl e qualquer membro do quadro de pessoal 
que ele designar, .tomarão parte, sem direito o. voto, em todas ns 
reuniões dn Assembléia, do Comitê Executivo e de qualquer outro 
comitê ou grupo de trabalho criado em !unção deste Traindo ou 
do Regulamento de execução. O Dlretor-Geral, ou um membro do 
quadro de pessoal que ele designar, será, por direito de oficio, se
cretário desses órgãos. 

7) a.) O Escritório Internacional preparará ns conferências de 
revisão de acordo com ,._., dlretrlzes da Assembléia c em coopera
ção com o Comitê Executivo. 

b) O Escritório Intemnclonal poderá consultar organizações 
lntergovcrnnmcntnls c lntcrnnclonnls nõ.o governn.mentnts sobre o 
preparo da.s conferências de revisão. 

cl O Dlrctor-Ocral e as pessoas por ele designados, tomarão 
parte, sem direito o. voto, nns deliberações das conferênclo.s de 
revisão. 

8) O Escritório Intcrnnclonnl cxccutnró. todos os demais tare
fas que lhe !orem utrlbuldus. 

Artigo 56 

Comitê tlc Cooperação Técnica 

I 1 A Assembléia estabelecerá um Comitê de Coopcraçúo Téc
nico. (denominado neste nrUgo "o Comitê"). 

21 n.l A Niscmbléln detcrmlnnró. a composição do Com~té c lhe 
nomear!~ os membros levando cm contn umn rcpre.scntnçuo cqul
tntlvn dos pniscs cm Vta de dc.Scnvalvlmcnto. 

hl A-; Admlnl.stmções cnc:lrrc~.tndas da pcsqulsn lntPrnaclonal 
011 elo rxamc prellmlnnr lntl'rnaclonal .~t·rüo membro.-t t':' offll'ln dn 
Comllt•. Quando uma tal Admlnlstn\Ç'ÍIO ror n Rrpnrtlr,ao n:-tclonal 
dt• um F:st:tcln contrntantt! t•stn pndt•rü trr outro fl'PI'L·.~entant.l' 
no Comlti~. 

cl Se o número dos Estados contratantes o permitir, o número 
total dos membros do Comitê será superior ao dobro do número 
dos membros ex officio, 

di O Dlrctor-Ocrnl, por Iniciativa própria ou a pedido do Co
mitê, convldaró. representantes das orgla.nlznçõcs interessadns em 
pa.rtlclparem das discussões que lhes parecerem Importantes. 

31 O Comitê tem por IIm contribuir, por melo de avisos c reco
mendações: 

1) para melhorar constantemente os serviços previstos por 
este Tratado; 

III para obter, tendo cm vista a existência de várias Admi
nistrações encarregados da pesquisa Internacional e de várias Ad
ministrações cnco.rregadas do exame prellmlnnr lntemaclonal, que 
sua documentação e seus métodos de trabalho sejam tão unl!or
mes quanto passivei c que seus relatórios sejam unl!ormemente da 
melhor qualidade passivei; 

IIII a convite da Assembléia ou do Comitê Executivo, para 
resolver os problemas técnicos especialmente apresentados pela 
Instituição de uma única Administração encarregada da pesquisa 
Internacional. 

4) Qualquer Estado contratante e qualquer organização lnter
nacionnl Interessada poderão incumbir o Comitê, por escrito, de 
questões de sua competência. 

51 O Comitê poderá remeter seus avisos e suas recomendações 
no Dlretor-Oeral ou, por Intermédio deste último, à Assembléia, no 
Comitê Executivo, a todos ,._., Administrações encarregadas da pes
quisa Internacional ou do exame prellmlnar Internacional ou a 
algumll-'l delas e a todas as Repartições receptoras ou a algumas 
deills. 

6) a) O D!retor-Oerul remeterá. sempre no Comitê Executivo 
o texto de todos os avisos e recomendações· do Comitê. Poderá 
juntar aos mesmos seus comentários, 

b) O Comitê Executivo poderá expressar suas opiniões a res
peito de qualquer aviso ou recomendação ou a respeito de qualquer 
outra atlvidade do Comitê e poderá sollcltar a este último que es
tude questões de sua competência e a apresentar um relatório so
bre os mesmas. O Comitê Ellecutlvo poderá submeter à Assembléia, 
com comentários apropriados, os avisos, recomendações e relató
rios do Comitê. 

7) Enquanto não for estabelecido o Comitê Executivo, os re!e
rênclas ao mesmo, a que se refere o parágrafo 6) serão considera
das como re!erentes à Assembléia, 

81 A Assembléia decidirá sobre os pormenores relativos ao 
procedimento do Comitê. 

Artigo 57 

Finanças 
!) ai ·A União terá um orçamento. 

b) O orçamento da União compreenderá as receitas e os des
pesas próprias da União assim como suo. contrlbulcão para o or
çamento das despesas comuns ils Uniões administrativos pela 
Organização. 

c) Serão CQnslderndas como despesas . comuns às Uniões as 
despesas que nno !orem atrlbuldas exclusivamente à União, mas 
também a uma ou vó.rlus outras Uniões administrativas pela Or
ganização. A parte da União nessas despesns com uns será pro
porcional no Interesse que tnts despesas lhe apresentarem. 

2) O orçamento da União será determinado, levando em con
ta as e>dgênclas de coordenação com os orçamentos das outrns 
Uniões administrados pela Organização, 

3) Ressalvado o purágra!o 5), o orçamento da Unliio seró. !1-
no.nclado pelos seguintes recursos: 

11 as taxas de quantias devidas pelos serviços prestados pelo 
Escritório Internacional O. conta da União; ' 

lll o produto dn venda das publlcuções do Escritório Interna
c~onal a respeito do. Unlão c os direitos tocantes a essas publlca
çoes; 

IIII as doações, os legados c us subvenções; 

lv) o.s aluguéis, juros c rendimentos diversos. 

4) O montante das tnxns e quantl:lS devidas ao Escritório In
t~nmclonal, assim como o pn:ço de venda de .suas publicações, se
rao tlxndos de m_odo a cobrir normalmente toda..<; U.'i dcspcstu; 
causadas ao Escrltorlo Intcnw.clonal pela admlnl.straçüo dL·Stt~ Tra.
tado. 

51 a) Caso \1111 t•xercíclo orçamentário scjn t.>nccrrado com 
deficit, os Estn.dos-mrmbros, ressnlvadas as a.línl'as bl c c), fornc
cet·[Lo contrlbnlr:õe;, para cobr!r cssl' dt·flclt. 
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bl A Assembléia determinar; n contribuição de cada Estado 
contrntantc, levando no. devido. .conta o número de pedidos lnter
nnclona.ls remetidos por cado. um deles no decorrer do ano cm 
questão. 

c) Se o deficit puder ser coberto provlslorlamcntc no todo ou 
em parte ou por outros melas, n. Assemblélo. poderá. resolver comu
nicá-los e não solicitar contribuições nos Estados contrntantcs, 

d) Se a situação flnancelrn da União o permitir, n Assembléia 
poderá decidir que todas a-s contribuições feitas de acordo com n 
alínea a) sejam reembolsadas nos Estados contratantes que a.s 
tiverem leito. 

e) Se algum Estado contrn.tu.nte níi.o houver fornecido sua 
contribuição conforme n alínea b) dentro de um prazo de dois 
anos contados da data cm que foi exigido. por decisão da AsSem
bléia, não poderá exercer seu direito de voto cm nenhum dos ór
gãos da União. Entretanto, qualquer órgão da União poder; auto
rizar um tal Estado a conservar o exercício de seu direito de voto 
dentro do dito órgão enquanto este último julgar que o atraso !or 
decorrente de circunstáncins cxcepelonais c inevitáveis. 

6) No caso de o orçamento não ser adotada antes do Inicio de 
um nova exercício, o orçamento do ano precedente scrli. renovado 
de acordo com as modn.lldades previstas pelo regulamento fi
nanceiro. 

71 a) A União possuirá um fundo rotativo constituído por um 
único depósito e!ctuo.do por codn Estodo contratante. Se o !undo 
vier n ser deficiente, n Assembléia tomará as medidas necessiÍrlas 
a seu preenchimento. Se uma parte desse fundo não for mais ne
cessária., será. reembolsada aos Estados contratantes. 

b) O montante do depósito Inicial de cndo. Estado contro.tontc 
no fundo citado acima, ou de sua participação no seu aumenta scr:i. 
fixado pel-a Assembléia de acordo com princípios semelhantes aos 
previstos no nora grafo 51 bl. 

c) As modo.Udadcs do depósito serão dctermlnndDS pelo As· 
sembléla por proposta do Dlretor-Gcral c depois de consultado o 
Comitê de Coordenação da Organização. 

d) Todos os depósitos serão proporcionais aos montantes de
positados por cada Estado contratante, lcvando~se cm contn. as 
datas desses depósitos. 

8) a) O acordo de sede concluído com o Estado no território 
do qual a Organização tem sua sede prevê que, se o fundo rotativo 
for insuficiente, esse Estado concederá adiantamentos, O montan
te desses adio.ntamentos e ns condições cm que os mesmos são con
cedidos serão objcto, em cada caso, de acordos separados entre a 
Estado cm causa c a Organiznçflo. Enquanto estiver comprometida 
a conceder ndlnntnmentos esse Estado disporá. ex officio de um 
a..sscnto na Assembléia c no Comitê Executivo. 

bl O Estado a que se relere u alínea a) c o Organização, te
rão, cada qual direito de declarar o compromisso de conceder 
adiantamentos por melo de aviso escrito. A declaração terá eleito 
três anos após o !lm do ano durante o qual ela !ol notl!icoda. 

9) O exame das contas será determinado, de acordo com as 
modalldndes previstas pelo regulamento financeiro, por um ou 
vãrlos Estados contrn.tnntcs ou por flscnis externos. Serão, com o 
seu consentimento, designados pela Assembléia. 

Artigo 58 
Reg"Ulamcnto de execução 

1) O Rcgulnmento de cx.ccuç5.o, ancx.o ao presente Tro.to.do
1 

contém regras relativas: 

1) n questões n. respeito dns quais o presente Tratado reporto. 
expres.'lnmcnte no Regulamento de execução ou estabelece expres
samente que constituam ou constltuirüo objcto de prescrições; 

11) a qualquer requisito, assunto ou procedimento de ordem 
administrativa; 

111) a qualquer pormenor útil iL execução das disposições deste 
Trotado. 

2) a.) A 1\.<Scmbléla podcrú modl!lcor o Rc~ulamcnlo de exe
cução. 

bl Ressalvado o parágrafo 3), ns modificações exigirão a mnlo
rio. de trCs quartos dos votos expressos. 

3) a) O Regulamento de execução cspecutcarú. ns regras que 
só poderão ser modl!icndos: 

IJ por dcclsüo unânime, ou 
11) se ni~o houver ~'iurgido qualquer desacordo quer de parte 

de um dos Estados contro.tantes cuja Rcpo.rtlçúo nacional funcione 
como Admlntstrnçüo encarregado. da pesquisa lntcrnnctanal ou da 
exame preliminar internn.ctonnl, quer, quando uma tal Adminls
traçiio for umn orgnnh;n.çUo intcrgovernn.mcnt.o.l, e de parte do E.s-

tndo contratante membro dessa organização com mnndn.to dos de~ 
mais Estados-membros reunidos no organismo competente dc.3':m. 
argnniznçti.o, csp!!ciflcamcntc pnrn. esse fim. 

b) A nm de que qun.Jqucr uma dessas regras possa ser eximida 
no futuro das exigências dctcrminndM, scró. ncccssó.rlo que as con~ 
dlçõcs estabelecidas na alínea a) 1) ou n.) ii) tenham sido prccn~ 
cllidas. 

c) A nm de que qualquer regra possa ser incluída no futura 
em que uma ou outra dns cntcgorins mcnclonndns no. alínea nl, 
será. ncccssó.rlo um consentlmento unânime. 

4l O Regulamento de execução determinará que o Dlrctor
Gcrnl bo.lxc Instruções Adminlstrntlvo.s sob o controle da As!lcm· 
biéla. 

5) Em caso de dlscrcplmcla entre o texto do Tratado c o do 
Regulamento de execução, prevalecera o primeiro. 

CAPíTULO VI 
DIVERGtNCJAS 

Artigo 59 

Diverg-ências 

Ressalvado o artigo 64.5) qualquer divergência entre dois ou 
mais Estados contratantes a respeito da interpretação ou a apllcn
ção do presente Tratado c do Re~lo.mento de execução que não 
seJa resolvida por melo de negociação, poderá ser levada por qual
quer um dos Estados cm causo à Corte intemaclonol de Justiça 
por melo de petlçiio, de acordo com os Estatutos da Corte, a mo
nos que os Estaó.'os cm causa concordem com outra forma de so
lução, o Escritório Internacional será notificad'O pelo Estado con
tratante requerente da divergência submetida à Corte, o.sslm in
formando os demais Estados contratantes. 

CAPíTULO VII 

REVJSAO E 1\JODIFICAÇOES 

Artigo GO 
Revisão do Tratado 

ll O presente Tratado poderá sofrer revisões periódicos por 
meio de conferências especiais dos Estado~ r.ontratantes. ' 

2) A convocação de uma conferência de revisão seró. decidida 
pela ASsembléia. 

3l Qualquer organização intcrgovemamcntal nomeada como 
Administração encarregada do. pesquisa lntcrnnclonal ou como Ad
ministração encarregado. do exame preliminar internacional scri 
ndmltldn a qualquer conferência de revisão na qualidade de ob
servadora. 

4) Os artigos 53.5), 9) c 111, 54, 55.4) a 81, 56 e 57 poderão 
ser modificados quer por urnn. cOnferência de revisão, quer de acor
do com os disposições do artigo 61. 

. Artigo 61 
I\lodificação de certas disposições do Tratado 

ll a) Propostas de modificação dos artigos 53.5), 9) .c 11), 54, 
55,41 a 8), 56 c 57 poderão ser apresentadas por qualquer Estado 
membro ·da Assembléia, pelo Comitê Executivo ou pelo Dlrctor
Geral. 

b) Essas propontas scr~i.o comunicadas pelo Dlrctor-Gernl aos 
Estados contratantes, pelo menos seis meses antes de serem sub
mctldo.s no exame do. Assembléia. 

2) a) Qualquer modl!lcuçiio dos ortlgos a que se relere o pnru
gra!o IJ, será odotudn pelo Assembléia. 

b) A o.doçti.o requererá. trú!l quartos dos votos expressos. 
3) a) Qualquer modl!lcuçiio dos artigos n que se relere o pariÍ

gra!o ll cntraró. cm vigor um mês depois do recebidas pelo Dlrctor
Gcrnl os notlllcnçõcs por escrito de nccltnçiio, decidido de acordo 
com os respectivos regulamentos constttuclonnls, por parte de trüs 
quortos dos Estados que eram membros da Assembléia nu ocnsliiu 
cm que n modl!lcoçiio foi ndotndn. 

b) Quolqucr modl!lcaçiio desses artigos assim aceita obriga 
todos os Estados que forem membros da Asscmbléln na ocnslüo cm 
que o. modtrlcnção entrar mn vigor, ficando entendido que qualquer 
modl!icnçüo que numcnte ns obrigações flnnncclrns dos Estadas 
contratantes nüo obrlgn senão aqueles dentre eles que comunlcn-
rnm sua accitnçiio da dltn modlficaçü.o. • 

c) Quolqucr modlrlcaçf•o aceita de acordo com n nUnca n) obri
go. todos os Estados que se tornnrcm membros dn Assembléia de
pois dn daln cm quo a modlficnçüo cntl·ou cm vigor, de acordo 
com n nlincu. ILL 
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-------------------------------------
CAPíTULO Vni 

DJSPOSIÇOES FINAIS 
Artigo 62 

Modalidades segundo :t.'i quais os Estados puderão 
participar elo Tratado 

I) Qualque" Estado membro da Unliio Internaelonal para Pro
teção da Propriedade Industrial poderá participar do presente 
Tratado por melo de: 

11 sua assinatura seguida do depósito de um Instrumento de 
ratificação, ou 

11) o ctepóslto de um Instrumento de adesão. 
2) Os Instrumentos de ratificação ou adesão serão depositados 

junto no Dlretor-Gcrnl. 
3) As disposições do artigo 24 do Ato de Estocolmo da Con

venção de Parts para Proteção da Propriedade Industriai aplicar
se-fio no presente Tratado, 

4) O parágrafo 3) não poderá, em caso algum, ser interpretado 
como Implicando o reconhecimento ou a aceitação tácita por qual
quer dos Estados contz:atantes da situação de fato de qualquer 
território ao qual o presente Tratado se tenha tornado aplicável 
por um outro Estado contratante em virtude do citado parágrafo. 

Artigo 63 
Entrada em vigor do Tratado 

11 ai Ressalvadas as disposições do parágrafo 3), o presente 
Tratado entrará em vigor três meses depols que alto Estados ha
jam depositado seus instrumentos de rntif1cação ou de adesão, 
contanto, porém, que pelo menos quatro desses Estados preencham 
uma dn.s condições seguintes: 

1) o nUmero dos pedidos depositados no Estado em causa seja 
superior a quarenta mil, de acordo com :lS estatisttcn.s anuais mais 
recentes publicadas pelo Escritório Internacional; 

III os nacionais do Estado em causa ou as pessoas nele domi
ciliadas, conforme as cstn.tistlcas anuais mais recentes publicadas 
pelo Escritório Internacional, hajam depositado em um pais es
trangeiro, pelo menos mil pedidos; 

iii) a RepnrUção nacional do Estado em causa haja recebido 
de nacionais de pulses estrangeiros ou de 'pessoas domiciliadas em 
tnls paises, conforme as estatistica.s anuais mais recentes pubU
cadas pelo Escritório Internacional, pelo menos dez mil pedidos. 

b) para os !lns desta alínea.. a. expressão ~~pedidos" não engloba 
os pedidos de modelos de utilidade. 

2) Ressalvado o parágralo 3), qualquer E!tndo que não partici
par deste Tratado na ocasião da entrada em vigor como o precei
tua o parágrafo I) estaró. obrigado por este Tratado três meses 
depois da data em que ele houver depooltado seu Instrumento de 
ratlncaçiio ou de adesão. 

3) As dispoolções do Capitulo n e das regras correspon?ent.!'• 
do Regulamento de execução anexo ao presente Tratado nao sao 
todavia aplicáveis senão na data em que três Estados que halnm 
preenchido pelo menos uma das condições enumeradas no pará
gratos !) tenham se tomado participantes deste Trntndo, sem de
clarar, em obediência ao artigo 64.1>, que não se consideram ob~
gudos pelas disposições do Capitulo n. Essa data entretanto nao 
poderá ser anterior à da entrada em vigor Inicia~ de acordo com 
o parágrafo !). 

ArU110 64 
Res:salvu 

1) a) Qualquer Estado poderá declarar não se considerar obri
gado pel"-' disposições do Capitulo II. 

b) Os Estados que fizerem uma declaração segundo a allnea a), 
niio serão obrigados pelas disposições do Capitulo I! e pelas dis
posições correspondentes do Regulamento de execuçao. 

2) a) QU':llquer Estado que não houver feito uma declaração 
segundo o parágrafo I a) poderá declarar que: 

!) não está obrigado pelas disposições do artigo 39.1) relativo 
à remessa de uma copia do pedido Internacional e de uma tradu
ção (tal como é prescrita) deste último; 

11) a obrigaçüo de suspender o Pr:>Cesso nacional a qu~ se refe
re o artigo 40 não Impede a publlcaçao, por sua Repartlçao nacio
nal ou por Intermédio desta última, do pedido internacional ou de 
uma tradução do mesmo, flcnndo, cntrcta.nto, entendido que esse 
Estado não estará dispensado d"-' obrigações previstas nos artigos 
30 o 38. 

b) 011 Estados que tlzerem uma tal declaração não !lcam obri
gados scnüo cm conscqüõncla do. mesmo.. 

31 a) Qualquer Estado poderá declarar que, no que diz respei
to, a publicação Internacional de peclldos Internacionais não é 
obrlgntórln, 

bl Qunndo, depois de expirado um prazo de dezoito meses con
tados da data de prioridade, o pedido Internacional n.ão contiver 
senão a designação de Estados que fizeram declamções de acordo 
com a alínea a), o pedido internacional nõ.o será publica.do con
!orme o arUgo 21.2). 

c) No caso de apllcnçáo dns disposições da alinen b), o pedido 
lnternn.clono.l serâ., entretanto, publicado pelo Escritório Intema
clonal: 

I) a pedido do depositante: de acordo com o Regulamento de 
execução; 

J1) qunndo um pedido naeional ou uma patente baseada no 
pedido Internacional torem publicados pela Repartição nacional 
de todo Estado designado que tenha feito uma declaração de acordo 
com a nlinea a) ou em nome dessa Repartição, dentro de breve 
prazo depois dessa publicação, nunca porém antes de dezoito meses 
depois da data de prioridade. 

4> a) Qualquer Estado cuja legislação nacional reconheça a 
suns patentes qualquer efeito sobre o estado da técnica a contar 
de uma data anterior à da publicação, mas não asslmlle, para 
os fins do estado da técnica, a datu. de prioridade rcivlndlcndn de 
acordo c'bm n. Convcnçõ.o de Paris- para Protcção da Propriedade 
Industrial na data do depósito eletlvo nesse Estado, poderó. de
clarar que o depósito, for<t de seu terl'ltórlo, de um pedido 1nterna
cionul que o designe não será as~imllado a um depósito etetivo em 
seu território pn.ro. flns do estndo da técnica. 

b) Qualquer Estado que tenha feito a declamção a que se re
tere a alinea aJ não scri, dentro deste limite, obrigado pelo artigo 
11.31. 

c) Qualquer Estado que tenha feito a declaração mencionada 
na :llinca a.J devc:ró, :-~o mesmo tP.mpo, declarar por escrito a data. 
o. partir da qual c as condições cm que o efeito sobre o estado do. 
técnica de qualquer pedido lntcrnacionn.l que o designe se pro
duzira em seu território. Essa dec1arnção poderá ser moditlcada. a 
qualquer época por notificação endereçada >o Dlretor-Geral. 

5) Qualquer Estado poderá declarar que não se considera obri
gado pelo artigo 50. No que. diz respeito a qualquer divergência 
entre um E.'itado contrtl.tante que tcnhn. feito uma tal declaração c 
qualquer outro Estado contratante, não serão aplicáveis as dtspo
~lções do artigo 50. 

61 al Qualquer declaração feita de acordo com o presente 
artigo deverá ser por escrito. Poderá ser feita à época da ass!natura 
.do presente Tratado, na ocasião do depósito do instrumento de 
ratl!lcação ou de adesão, ou, salvo no caso sobre o qual dispõe 
o parfl.grnfo 5), posteriormente, a qualquer época, através de noti· 
llcnção endereçada ao Dlretor-Gern!. No caso da citada notifi
cação, a declaração produzir~> efeito seis meses após a data do 
recebimento da notificação pelo Dlretor-Geral e não afetnrá os 
pedidos internacionais depositados antes de expirado esse período 
de seis meses. 

bl Qualquer declaração leita de acordo com o presente artigo 
poderá. ser retlrnda a qualquer época por notl!lcnção endereçada 
no Dlretor-Gcra.l. Tal retirada tomar-sc-á efetlva três meses de
pois da dntn do reeeblmento da notlllcação pelo Dlretor-Geral e, 
quando se tratar da retirada de uma declaração segundo o dispõe 
o parágrafo 31, não nfetnrá os pedidos Internacionais depositados 
nntes dn expiração do prazo de três meses. 

7) Nenhuma ressalva, além das autorizadas nos parágrafos 1) 
a 5>, sern ndmltlda pelo presente Tratado. 

Artigo G5 

Aplicação proi:T~siva 

1 l Se o ncordo concluído com uma Adminlstro.ção encarregada 
da pesquisa internacional ou do exnme prelimlnn."'.' tnternnclann.l 
estipular, cm curllter transitório, um !Imite do número ou do tipo 
de pedidos Internacionais que essa Administração se comprometer~ 
n processar, a Assembléia tomnró. as medidas necessárias à apU
cnção progresslvn do presente Tratado e do Regulamento de exe
cução n determinadas categorias de pedidos Internacionais. Essa 
disposição npllcn-se tnmbém aos pedidos de pesquisa de tipo lnter
nnclanal, de acordo com o artigo 15, 5>. 

2) A Assembléia lixará ns datas u partir das quais, ressalvado 
o pnr:igrnfo 11, os pedidos 1ntcrnnclonals podcrfw ser dcpositn.dos 
c os pedidos de exame preliminar lntcrnnclonnl poderão ser apre .. 
scntu.do::i. Essas dntn.s nü.o poderão ser posteriores no sexto mCs 
liegulntc, segundo o caso, à. entrndn cm vigor do presente Trntndo, 
de ncordo com ns disposições do nrtigo 03 .I>, ou 11 npllcação dn 
Cll!lltulo !I de ncordo com o nrtlgo 63.3), 
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ArtJ,o 66 

Denúncia 

1) Qualquer Estado contratante poderá. denunciar o presente 
Tratado, por not1!1cnçúo endereçada no Dlrctor-Gernl. 

2) A dcnimc!a terá efeito seis meses depois da data do recebi· 
menta da notificação pelo D!rctor-Ocral. Essa denúncia não altc
rnr:l os efeitos do pedido Internacional no Estado que fizer a 
denúncia, se for feita antes de expirado o periodo de seis meses, 
em que lo! leito o depósito do pedido c cm que, se o Estado em 
causa lo! eleito, a eleição lo! c!etuada. 

Artigo 67 · 

~\sslnatura e língua 

lJ aJ O presente Tratado é r~sstnndo cm uma única vln ori
clnnl nns línguas francesa e ingleso., tendo os textos lgunl valor. 

b) Textos ol!c!n!s serão determinados pelo D!rctor-Ocrol de· 
pois de consu~tadas os governos interessados, nns llnguas nlemú, 
espanhola, japonesa, portuguesa e russn, e nas outras línguas que 
n Assembléia venha a recomendar. 

::n O presente Tratnda estnró. à disposição para assinaturas até 
3! de dezembro de 1970. 

Artigo GS 

Funções do depositário 

1l A via original do presente Tratado, quando não estiver mn!s 
à disposição de assinaturas, será depositada junto no D!retor-Oeral. 

21 O Dlretar-Gernl certificnró. a presente Tro.tndo c tra.ns
mltir:i duns cópias do mesmo e da Regulamenta de execução que 
lhe vai anexo aos governos de todos as Estados participantes da 
Convenção de Paris para Proteçiio da Propriedade Industrial c, a 
pedido, ao governo de qualquer outro Estado. 

3J O Diretor~Oeral mandará registrar o presente Tratado no 
Secretariado da Orgunlzação das Nações Unidas. 

~l O D!rctor-Gcral cert!f!car:l qualquer mod!l!cnção do pre· 
sente Tratado r. do Regulamento de execuçUo e tran.smltirá duo..s 
cópias das mesmas aos governos de todos O.'S Estados contratantes 
c, a pedido, ao governo de qualquer outro Estado. 

Artigo 69 

Notificação 

O D!rctor-Oeral notJf!cnrá nos governas de todos os Estados 
participantes da Convenção de P'arls para Protcção da Propriedade 
Industrial: 

i1 n.s assinaturas apostas de acordo com o !lrtigo ü2: 
!!l o depósito dos Instrumentos de rat!t!cação ou de adesão 

ncardo com o artigo 62: 

1111 a data da entrada cm vigor do pr~scnte Tratado e a data 
a partir da qual o Capitulo II será aplicável de acordo com o 
artigo G3.3l; 

ivJ as dcc!arnçúes feitas em virtude do artigo 64.1) a 51; 

VJ as retiradas fcitu.s em virtude do artigo 64.0) bl: 

vil :-~s denúncias recebidas em obediência ao artigo OU; 

vlil o.s declo.rnçúes feitaii cm virtude do artigo 31.4J. 

REGULA~1ENTO DE EXECUÇAO 
DO TRATADO DE COOPERAÇAO F.l\1 MA'rtRIA 

DE PATENT!;S 
lNDlCE DAS REGRAS I • l 

Parte A: ReJ;"ra.s Introdutórias 
Regra 1: Expressões abrevlndns 
Regra 2: Interpreto.çfi.o de ccrLo.s pnlavrn.s 

Parte 8: Regra.• Re!nUvas ao Capitulo I do 'l'rata.do 
Regra 3: Requerimento (formulúrloJ 
Regra 4: Requerimento /conteúdo) 
Regn 5: Descrição 
Regra 6: Reivindicações 
Regra 7: Desenhos 
Regra 8: Resumo 
Regrn o: Expressões, c tA..., que núo deverão Sf~r ut1llmdns 
Regra 10: Terminologia e sinais 
Regra !1: Condições mntl riais do pedido Internacional 
Regra 12: Lingua. do pedido intcrnnclono.l 

-------------------------
Regra 13: Unidade da Invenção 
Regra 14: Taxa de transmissão 
Regra 15: Taxa Internacional 
Regra 16: Taxa de pesquisa 
Regra 17: Documento de prioridade 
Regra 18: Depositante 
Regra 10: Repartição receptora competente 
Regra 20: Recebimento do pedido Internacional 
Regra 21: Preparo de cópias 
Regra 22: Transmissão da via original 
Regra 23: Transm!Bsão da cópia de pesquisa 
Regra 24: Recebimento da v!a original pelo Escritório Inter

nacional 
Regra 25: Recebimento da cópia de pcsqu!Ba pela Adminis

tração encarregada da pesquisa Internacional 
Regra 26: Controle e correção de certos elementos do pedido 

ln ternaclonal 
Regra 27: Falta de pagamento de taxas 
Regra 28: Falhas notadas pelo Escritório Internacional ou 

pela Administração encarregada da pesquisa Inter
nacional 

Regra 29: Pedidos Internacionais ou designações considera
dos como retirados no sentido do artigo 14.1), 3) 
OU4) 

Regra 30: Prazo a que se refere o artigo 14.4) 
Regra 31: Cópias a que se refere o artigo 13 
Regra 32: Retirada do pedido Internacional ou de deslg

no.ções 
Regra 33: Estado da técnica pertinente para fins da pesquiSa 

lntemaclonlll 
Regra 34: Documentação m!nlma 
Regra 35: Admlnlstração competente encarregada da pesqui

sa !ntemactonal 
Regra 36: Exigências min!mas para as Administrações en-

carregadas de pesquisa Internacional 
Regra 37: Titulo omisso ou defeituoso 
Regra 38: Resumo omisso ou defeituoso 
Regra 39: Matéria a que se retere o artigo 17.2lalll 
Regra 40: Falta de unidade da Invenção (pesquisa Interna· 

clona!) 
Regra 41: Pesquisa de tipo Internacional 
Regra 42: Prazo para a pesquisa Internacional 
Regra 43: Relatório de pesqu!Ba Internacional 
Regra 44: Transm!Bsão do relatório de pesquisa lnternaclo· 

nal, etc. 
Regra 45: Tradução do relatório de pesquisa Internacional 
Regra 46: Emenda das reivindicações junto no Escritório ln· 

ternae!onal 
Regra 47: Comun!oaçiio às Repartições designadas 
Regra 46: Publicação Internacional 
Regra 49: Llnguas das traduções e montante das tax::J.S con-

forme o artigo 22.1) c 2l 
Ret;rn. 50: Faculdade a. que se retere o artigo 22.3) 
Regra 51: Revisão por RcpartJções designadas 
Rcr;rn 5~: Emenda das rclvindlco.ções, da descrição c dos 

desenhos junto às Repartições designadas 

I•artt~ C: ltcgras Relativas :1.0 Capitulo II (\o Trn.t.ado 

Regro 53: 
Regr> 54: 

Regra 55: 
Regra 50: 
Regra 57:' 
Regra Sll: 
Regra 59: 

Regra oo: 

Rcgrn 61: 

Regra 02: 

Rcrrra 63: 

Pedido de exnme preliminar intcrnnctonnl 
Depositante nutori~ndo a apresentar um pedido de 
exame prc11mlnnr intcrnnclonnl 
Línguas <exame preUmlnnr internncionall 
Eleições ulteriores 
Taxa de execuçiio 
Taxa de exame prcllminar 
Adminlstro.çõ.o competente encarregada do cxnmc 
preliminar internnclonnl 
Certas falhas no pedido de exame prc!!m!nnr ln· 
ternaclonnl ou nns eleições 
Nottrlcaçiio do pedido de exame prel!m!nnr !nter· 
nnclonnl e dns clc!çócs 
Cópin pnrn n Adminlstrnçi1o encarregado. do exa
me preliminar lntcrnnclonnl 
Extc-Oncln.o:; minlmRR pnrn n.'\ Admlnl.o:;trn~õe:; ü"1~ 
cnrrcgaduH do exame prellmlnnr lntcrnnclonnl 
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Regra 64: Estado da técnica par. eleito do exame prcllmi

Mr Internacional 
Regra 65: Atlvldadc Inventiva ou niio-cvldêncla 
Regra 66: Processamento na Admln!Btração encarregada do 

exame prellmlnnr intcrnnclonal 
Regra 67: Matéria a que se relere o artigo 34.41a)l) 
Regra 68: Falta de unidade da Invenção (exame prcllm!nar 

Internacional) 
Regra 69: Prnzo para o exame preliminar Internacional 
Regra 70: Relatório de exame prellmlnar Internacional 
Regra 71: Transmissão do relatório de exame prellmlnar In

ternacional 
Regra 72: Tradução do relatório de exame preliminar In

ternacional 
Regra 73: Comunicação do relatório de exame preliminar In

ternacional 
Regra 74: Trn.dur;do e transmissão dos anexos ao relatório 

de exame preliminar internacional 
Regra 75: Retirada do pedido Internacional, do pedido de 

exame preliminar Internacional ou de eleições 
Regra 76: Llnguas das traduções e montantes das taxBB de 

acordo com o artigo 39.1); Tradução do documen
to de prioridade 

Regra 77: Faculdade a que se relere o artigo 30,l)b) 
Regra 78: Emenda das reivindicações, da descrição e dos de

senhos junto às Repartições eleitas 

Parte D: Regras Relativas ao Capitulo m do Tratado 

Regra 70: Calendário 
Regra 80: Cálculo dos prazos 
Regra 81: Moditicação dos prazos lixados pelo Tmtado 
Regra 82: Irregularidades no serviço postal 
Regra 83: Direito de exercer junto a Administrações !nter

naclono.ls 
Parte E: Regras Relativas ao Capitulo V do Tratado 

Regra 84: Despesas das delegações 
Regra 85: Falta de quorum na Assembléia 
Regra 88: Gazeta 
Regra 87: Cópias de publicações 
Regra 83: Modl!lcação do Regulamento de execução 
Regra 89: Instruções Admln!Btratlvas 

Parto F: Regras Relativas a Vários Capítulos do Tratado 
Regra 00: Representação 
Regra 01: Erros evidentes de transcrição 
Regra 92: Correspondência 
Regra 93: Processos e reg!Btros 
Regra 94: Remessa de cópias pelo Escritório Intcmaclonal e 

pela Administração encarregada do exame pre
liminar Internacional 

Regra 05: DlsponlblUdade de traduções 

PARTE A 

REGRAS INTRODUTóRIAS 

Regra 1 
Expressões abreviadas 

1.1 Sentido das Expressões Abreviadas 
a) No sentido que lhe empresta o presente Regulamento de 

execução, deve-se entender por .. Tratado" o Tratado de Coopera
ção cm Matéria de Patentes. 

b) No sentido que lhe empresta o presente Regulamento de 
execução, ns expressões "Capitulo" e "artigo" slgnltlcnm o capitulo 
ou o artigo indicado do Tratado. 

Rerra 2 
Interpretação de certns palavras 

2.1 "Deposltnnte" 
Toda vez que o. pnlnvrn 11 deposttnntc" ror utlllznda, dcvcró. ser 

compreendida como slgnlt1cando Igualmente o m•ndatório ou ou
tro representante do depositante, n menos que o contrário decorra 
claramente do teor ou dn natureza dn disposição ou do contexto 
em que tal pnlnvrn. ó utlltzndn, como é o caso, partlculnrmentc, 
quando n dlspOBlçúo se retere no domicilio ou ü nnclonalldndc do 
deposl tnntc. 

2.2 "Mnndn.târlo" 
Toda vez que a palavra "mandatário" for ut111zndn, deverá ser 

compreendida como .slgnUlcnndo toda pessoa autorizada a exercer, 
junto às adm!n!Btrações tntem11clonals, de maneira detlnlda pelo 
artigo 40; a menos que o contró.rlo decorra claramente do teor 
ou da natureza da disposição ou do contexto cm que tal palavra 
é utiUzada, ela devcró ser compreendida como slgnlt1cando 1gu111-
mente, o representante comum mencionado na regra 4.8. 

2.3 11Asslnntura" 
Toda vez que a palavra 11BSSlnatura" for utUlmdn, deverá 

!tear compreendido que se a legislação nacional da Repartição 
receptora ou da Admtnlstrar;ão competente encarregada da pes
quisa Internacional ou do exame prellmlnar Internacional exigir 
a ut1Uzar;ão de um selo em lugar da. assinatura, a palavra "assi
natura" slgn1tlca 11Selo" pa.ra todos os fins dessa. Repartição ou 
Administração. 

PARTE B 

REGRAS RELATIVAS AO CAPiTULO I DO TRATADO 

Regra3 
Requerimento (formulário) 

3.1 Formulário Impresso 

O requerimento deverá· ser leito em formulário Impresso. 

3.2 Dlsponlb111dade de !ormulórios 

Exemplares de !ormulórios Impressos serão !ornecldos gratui
tamente aos depositantes pelas Repartições receptoras ou se estas 
assim o tlesejarem pelo Escritório Internacional. 
3.3 Lista de controle 

a) O !ormulório impresso conterá uma lista de controle que, 
uma vez preenchida, revelará: 

1) o número total de !olhas que constituem o pedido inter
nacional e o número das !olhas de cada elemento desse pedldo 
(requerimento, descrição, reivindicações, desenhos, resumo); 

UJ se ao pedido Internacional, tal como to! depositado !oram 
Juntados ou não uma procuração Usto é, um documento nOmean
do um mandatário ou um representante comum), um documento 
de prioridade, um recibo rel'B.Uvo a taxas paga.s ou um cheque 
para pagamento de taxas, um relatório de pesquisa internacional 
ou um relatório de pesquisa do tipo Internacional, um documento 
tendo por objeto provar que o depositante tem os direitos do In
ventor, asslm como qualquer outro documento (a ser especificado 
na Usta de controlei; 

_ UI) o número da Ilustração dos desenhos que o depositante pro
poe que acompanhe o resumo quando este tor publicado na página 
de cobertura da brochura e na Gazeta; em casos excepcloqals o de
positante poderó propor a publicação de ma!B de uma Ilustração. 

b) A l!Bta de controle deveró ser preenchida pelo depositante, 
mas caso deixe de !azê-lo, a Repartição receptam a preencherá, ela 
própria, fazendo as anotações cabivc!B; entretanto a Repartição 
receptora não Inscreverá o número mencionado ria allnea a) UI), 
3. 4 Detalhes 

SOb ressalva da regra 3.3, os detalhes do !ormu!ãr!o Impresso 
serão prescritos pelas Instruções Admln!Btratlvas. 

Reli'& 4 
Requerimento (conteúdo) 

4.1 Conteúdo obrigatório e conteúdo facultativo: ASSinatura 
al O requerimento deverá conter: 
1) uma petição; 

11) o titulo da invenção; 

111) Indicações relativas ao depositante e, quando lar o caso, 
o.o mandatlLrJo; 

lv) a designação de Estados; 
V) indlcaçõeo a respeito do Inventor, quando a legislação na

clonai de pelo menos um Estado designado determinar que o nome 
do Inventor seja lornecldo ao ser deposlbado um pedido nacional. 

b) o reqWlrimento deverá conter, quando ror o caso: 

D uma reivindicação de prioridade; 
11J uma rc!erêncln a uma pesqu!Ba lntcrnnclonal anterior ou a 

qualquer pesquisa anterior de tipo !ntcrnnclannl; 
lU) umn sclcçfi.o de certos tipos de protcçf\0; 
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ivl Indicação de que o dcposltantc deseja obter uma patente 
rr.gional e o nome dos Estados dcslgnndos pnrn os quais deseja 
obter uma tnl patente; 

V) uma rereréncla a um peclldo principal ou a uma patente 
prlnclpal. 

c) O requerimento podcró. conter Indicações a rcspciro do ln
vcnror desde que a leslslaçiio nacional de nenhum Estado designado 
determine que o nome do Inventor seja fornecido na. ocasião do 
depósito de um pedido nnclonnl. 

d) O rcquerlmcnro dcveró. ser nsslnndo. 

4.2 Petição 

A petição deverá ser do teor c redigido de prc!crêncla como n 
scgnlr: 

"0 nl>nlxo nsslnndo solicita que o presente pedido Internacio
nal seja processado de acordo com o Tratado de Cooperação em 
Matéria de Patentes." 

4,3 Titulo dn Invenção 
O titulo dn Invenção deverá ser breve (conter de pre!crêncln 

de duas a .sete palavras quando for elaborado cm, ou traduzido para 
o Inglês). e preclso. 

~.4 Nomes c endereços 
n> Os nomes dns pessoas !is!cas deverão ser Indicados pelos 

seus nomes c .sobrenomes, estes últimos precedendo os primeiros. 
b) Os nomes das pessoas jurídicas deverão ser indicados por 

suas designações o!iclnls completas. 
c) Os endereços deverão ser Indicados de acordo com a.s exi

gências u.suais tendo em vista uma rig1da entrega postal no en
dereço e deverão sempre conter todas ns unidades administrativas 
pertinentes, lnclu.slve o número do prédio, caso exista um. Caso 
a legislação nacional do Estado designado não cxljn a Indicação 
do número do prédio, o fato de não ser incllcado esse número não 
tc::rà efeito nesse Estado. lt nconsclhli.vel mencionar o endereço 
telegrállco e de telex c o número de tclclone quando os houver. 

d) Apenas um endcrejo será necessário em relação a cada. 
depositante, Inventor ou mandatário. 

4.5 Depositante 
a) O requerimento deverá indicar o nome, o endereço, a nn.

c!onnlldade e o domlcil!o do depositante ou, se houver vários de· 
pos!tantcs, de cada um deles. 

b) A nacionalidade do depositante deverá ser Indicada pelo 
nome do Estado de que for natural. 

c) O domicilio do depositante deverá ser Indicado pelo nome 
do Estado em que Uvcr seu domlci!!o. 
4.6 Inventor 

a) Nos casos estipulados pela regra 4.1a)v) o requerimento 
deverá lndlcnr o nome e o endereço do inventor ou, caso haja vá
rios inventores, de cada um deles. 

b) Se o depos!banto lar o Inventor, cm Jugnr dn Indicação men
c!onada na alinea a), o requerimento deverá. conter uma declara
ção a esse respeito ou repetir o nome do depositante no espaço 
reservado O. Indicação do Inventor. 

c) Em relação a Estados designados diferentes, o requerimen
to poderá Indicar pe&ons diferentes, como Inventores, quando as 
exigências das leg!.s!açõcs nacionais desses Estados divergirem 
a esse respeito. Nesse caso, o requerimento deverá. conter uma de
claração separada para onda Estado designado ou parn cada grupo 
de Estados designados cm que uma determinada pessoa ou a mes
ma pessoa, de\'11 ser considerada como sendo o Inventor, ou ainda 
em que determinadas pessoas, ou n..s mesmas pessoas, devam ser 
consideradas como os inventores. 

4. 7 Mandatário 
Se houver designação de mandatários, o requerimento deverá 

declaró.-lo e Indicar o nome e o endereço dos mesmos. 

4,8 Representação de vArias depositantes sem mandatário comum 
a) Se houver mais de um depositante o se o rcqucr!mcnro não 

Indicar um mandatário como rcprcscntnnto de todos os deposi
tantes (1'mo.ndatãrlo comum"), o requcr1mento deverá designar 
como representante comum a todos os depositantes, um dos de
posltnnteo autorizado a depositar um pedido lntemnclonaJ de acor
do com o artigo D. 

b) Se houver ma!B do um depositante c se o rcqucr!mcnro não 
Indicar um mandntó.r!o pnrn representar todos os depositantes c 
não designar um dos depositantes, de acordo com a nUnca a), o 
deposlto.nte mencionado cm primeiro lugar no requerimento como 

autorizado a depositar um pedido lnternactonnl, de acordo com 
o artigo O, scrú considerado como o rcprcsent.ante comum. 

4.9 Dcslgnação de Estados 

Os Estados contratantes deverão ser designado<: pelos .'iCHS 
nomes, no requerimento. 

4 .lO Rclv!nd!cnção de Prioridade 
a) A declaração mencionada no artigo 8.1) clevcrli ~er feltn. 

no requerimento; consiste cm uma dcc:arar,ão de reivindicação da 
prioridade de um pedido nntcrlor e deverá lncllcar: 

1) quando o pedido anterior não for um pedido rcgiuno.l ou 
Internacional, o nome do país cm que fel depositado; qunndo o 
pedido anterior for um pedido regional ou lntcrnnclonal, () nome 
do pnís ou dos pn.fses para os qun.iJ houver s!do depositado; 

!!) a dntn cm quo foi depositada; 

!!!) o número do dcpónlto; c 

iv) quando o pedido anterior for um pedido rcglonnl ou In
ternacional: a Repartição receptora ou a orgnnlznçiio lntcrgovcr
nnmcntn! em que !o! dcposltndo. 

b) Se o requerimento não lndlca.r no mesmo tempo: 

!) o nome do pais cm que o pedido anterior lo! depositado, 
quando este último não ror um pedido regional ou Internacional 
ou, quando o pedido anterior for um pedido regional ()U Interna.~ 
ctonal, o nome de pelo menos um país em que foi dcposlt:tdo, c 

!!) n da ta do de pós! to, 

a reivindicação de prioridade, para os fins do processo, tal como 
estipulado pelo Tratado, serú considerada como não havendo s!do 
apresentada. 

c) Se o número do pedido anterior não estiver Indicado no 
podido mos lar comunicado pelo depositante no Escrltór!r ntcr
naclonal antes de expirados 16 meses contados n partir ~u. data 
de prioridade, esse número será. con:dderado por todos os Estados 
disposição do artigo 8.1) será cnnccladn ex ol!icio. A Repartição 
comunicado depois de expirado esse prazo, o Escritório lnterna~ 
clono! Informará no depositante c às Repartições designadas a 
data. cm que esse número lhe foi comunlcndc. O Escritório In
tcrnnc!onal !ndlcnró. essa dato no publicação !ntcrnnclonnl do 
pedido lnternnclonnl ou, S(} esse número não lhe houver sido co
municado nté n dato dcssn publ!cnçüo, Indicar:\ to! lato na pu
blicação lntcrnactonal. 

d) Se a data do dcpóslro do pedido anterior, to! como consta 
do requerimento, lar mais de um ano anterior à dntn do dcpós!ro 
Internacional, a Repartição receptora ou, na !alta desta, o Escrl• 
tório Internacional sol!c!tará ao depositante a requerer quer o 
cancelnmenro da declaração apresentada em obediência ao artigo 
8,1), quer, cns.J a data do pedido anterior hnja sido !nd!cnda de 
!arma errónea, a correção da data assim Indicado. Se o deposi
tante deixar de assim proceder dentro do prazo de um mês a 
contar dn data da sol!c!tação, a declaração !eltn cm virtude dn 
disposição do nrtlgo 8 .I) será cancelada e:o: oficio. A Repartição 
receptora que e!ctuar n correção ou o cancelamento, disso notlt!
cará o depositante e, se jiÍ houverem sido remetidos cópias do 
pedido lntemac!onal parn o Escritório Internacional e n Adminis
tração encarregada da posqu!sa !nternactonal, tal notll!cnçilO se
ró também !e!ta no dito Escritório e o dita Administração. Caso 
a correçiio ou o cancelamento seja leito pelo Escritório Intemn
c!onnl, este notll!carã de acordo ao depositante c o Administra
ção encarregada da. pesquisa. Internacional. 

o) No caso de re!vlndlcnções de pr!or!dndc de vário' "'·dldos 
anteriores, as nl!ncos a) a d) apllcar-se-ão n cada um oolco. 

4,11 Reterênc!n a uma pesquisa lntemnc!onal anterior ou n uma 
pesquisa anterior de tipo !ntcrnnc!onal 

Se uma pesquisa !ntcrnaclonal ou umn pesquisa de tipo lntcr
nac!onnl houver sido solicitada com base cm um pedido nocional, 
'de acordo com o nrt!go 15.5), o requerimento poderá Jnd!cnr esse 
ta.to ·C ldcnUflcar o pedido <ou suo. tradução, conforme· o cn'io), 
1nd1co.ndo seu pais, sua data. e seu número, e ldenUflcnr es!·H! pe
dido de pesquiso. lndico.ndo sua data e, caso dlsponivel, o RCU 
número, 

4,12 Sclcção de ccrlos tipos do protcção 
a) Se o depositante dcscJo.r que o seu pedldll \1' 1 r~rna•!l•lnal 

scjo. proccsao.do cm qun.lqucr Estudo designado, não . ·rin ' l pe
dido de patente mas CO)IIO um pedido de concessão dt• :pt;dquer 
um dos demo.ls Upos de protcçiio especl!lca.dos no urt.1~n rr ,·,,o.;im 
deverA ·espec1tlca.r no requerimento, Pnra os fins desta n!1 .. r, o 
artigo 2. U> não sorn npl!có.vol. 
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b) No caso previsto no artigo 44, o depositante deverá Indicar 

os dois tipos de protcçüo desejados ou se !or o caso, o tipo de 
protcção requerido em primeiro lugar e o requerido corno subsi
diário. 

4.13 Identl!lcaçüo do pedido principal ou da patente principal 
Se o depositante desejar que seu pedida internacional seja 

tlrocessado em qualquer Estado designado, como um pedido de 
patente ou ccrtl!lcado de adição, um ccrtl!lcado de autor de In
venção adicional, ou um ccrtl!lcndo de utilidade adicional, deve
rá ldentl!lcar o pedido principal, n patente principal, o ccrtl!lcado 
de autor de Invenção principal ou o ccrtlllcndo de utilidade prin
ciPal ao qual, caso seja concedido, se referirá a patente ou o 
ccrtl!lcado de adição, o certl!lcado de autor de Invenção adicio
nal ou o certl!lcado de utilidade adicional. Para os !lns da pre
sente alínea, o artigo 2.11) não será aplicável. 

4.14 "Conttnuation" ou "Conttnuntlon ln part11 

Se o depositante deseJar que seu podido Internacional seja 
processado, em qualquer Estado deslgnndo, como um pedido de 
"Contlnuntion" ou "Contlnuntion in pnrt" de um pedido nnte
rlor, deverá declará-lo no requerimento c ldentl!lcar o pedido 
yrlnclpnl em causa. 

4 .!5 Assinatura 
O requerimento deverá ser assinado pelo depositante. 

4.16 Transllteração ou tradução de certas palavras 

a) Sempre que um nome ou um endereço não !orem escritos 
em caracteres latinos, deverão ser Igualmente reproduzidos, quer 
por transllteração, quer por tradução em Inglês, em caracteres 
latinos. Caberá ao depositante decidir que palavras serão mera
mente translltcradas e quais as que serão traduzidas. 

b) O nome de qualquer país que nii.o for escrito em caracteres 
latinos, deverá ser também escrito cm lnilê.s. 
4.17 Exclusão de Indicações adicionais 

a) O requerimento não dever:\ Incluir qualquer Indicação além 
daquelas especificadas nas regras 4.1 a 4.16, 

b) Se o requerimento contiver Indicações além daquelas es
pecl!lcadas nas regras 4.1 a 4 .16, a Repartição receptora supri
.... Jrá ex officio as indicações adicionais, 

Rerra 5 
Descrição 

5.! Maneira de redigir a descrição 
a) A descrição deverá Inicialmente Indicar o titulo da in

venção tal como consta no requerimento, além de: 
i) precisar o ramo técnico a que se retere a invenção; 
11l Indicar a técnica anterior que, no entender do depositan

te, possa ser considerada útll_ O. compreensão, à pesquisa e ao exa
me da invenção e, de preterencia, citar os documenaos que rctll
tam a técnica anterior; 

llll divulgar a Invenção, tal como !ol relvlndlcnda, cm termos 
que pc•·mttam a compreensão do prob~em!l técnico (mesmo que 
este niio seja expressamente designado como_ tal) e de sua solu
ção, e expor os efeitos vantajosos da lnvençao, caso os haja, em 
relação à técnica anterior; 

lv) descrever brevemente as Ilustrações contidas nos desenhos, 
caso as haja; 

v> expor pelo menos a melhor maneira considerada peJo de
posltnt'' r) de executar a invenção reivindicada; isto deverá. ser 
L 1 to I···l' meio de exemplos, quando forem adequados, e de refe
rência.~ nos desenhos, quando os houver; caso ~ legislação nnclo
nnl do Estudo designado nüo exija uma exposiçao da melhor m!l
nelrn dt~ executar n. Invenção, mns se contente com o. descrlçao 
de um: .uanelra quo.lquer de executá-ln (seja essa. mnnelra a. me
lhor ot. não que se possn considerar), o fnl<l de núo expor a me
lhor n~ .. nclra considerado. não terá crclto nesse Estado; 

vn '11dlcnr (!·• manelrn. explicita. quando n&o resultar cvldcn
tl! da ... i .. ;crlçüo o11 da nn.turezn dn Invenção, a manclrn. pelo. qual 
n. lnví'JI('ÜO podcr;'l ser cxplornda, produzida e t1tllizo.do. pela ln
dústrl 1U ::;~.; 'ludcr ser npcna.s utilizada, o. maneira pelo. qual 
poder~: 0-io: a' expreti.si'lo "indústria" de~crú. ser considerada cm 
seu ::;r· :rio mais lato, como no. Convcnçao de Paris pam Protc-
\Üil 1: roprlN\ade Industrlnl. 

hl nwncu·a e o. ordem c.spcctrlcada::; nn nllnen al devcrüo 
I'Wr ob. . delas, a nilo ser que. cm virtude do. natureza dn lnvcn
çCto, ou ., mnnclrn c outrn Ol'dcm dlvers~s facultem melhor com-
Pl't~cn.·· .' uma :lpt•cscntnçüo mais cconomicn. 

,~) ;•s:':lhacta n nlincn h) cndn um dos elementos o. que se 
rt~fc 1 ·c nlinl'a a) ctcvcrú ser de Jlrcferêncla prcc_edlc\o por um 
tltu:o ''Pn:-iadu, de acordo com a:.; rccomcnda.çocs constante.; 
dils ln ,;Jl's Aclmlnlstratlvas. 

Regra 6 

Reivindicações 

6.1 Número c numeração das reivindicações 
a.) o número das reivindicações deverá ser raz.oável, lí.'vando

se cm conta a natureza. da lnví.'nção rcivlndlcnda. 
b) Cnso haja vó.rln.s rclvlndlcaçõcs1 estas deverão ser nume

radas consecutivamente cm algarismos árabes. 

c) o sistema de numeração, no caso de emenda das rcivln
dlco.ções, será. especificado nns Instruções Administrativas. 

6.2 Referências a outras partes d·:l pedido Internacional 

a) Exccto quando absolutamente nec~ss:irlo, as relvindlcaçõe.~ 
não se deverão basear, no que diz respeito à.s características téc
nicas da invenção, em referências a descrição ou aos desenhos. 
Não se deverão basear, particularmente, em reterCnclas tais como: 
"como descrito na parte ... da d·~scrlçüo", ou "como representada 
pela l!ustrnção . . . dos desenhos". 

b) Quando o pedido Internacional contiver desenhos, as ca
racterísticas técnicas mencionadas nns reivindicações dcv.crão ser 
de preferência acompanhadas por sinais de referência pertinen
tes dos desenhos. Quando utlllzados, os sinais de referência ni'i.tJ 
facllltarem particularmente uma compreensão mais rápida da rei
vindicação. deverão ser omitidos. Oa sinais de rer~rênclas poderão 
ser retirados por uma Repartição dc.:;lgnnda, para efeito de pu
blicação por essa R:pnrtlção, 

6.3 Maneira de redigir as reivindicações 
a) A definição da mJ.têrla para. n qual é solicitada a protc

çúo deverá ser feita em termos de características técnicas da in
venção. 

b) sempre que for conveniente, as reivindicações dcverfw 
conter: 

I) uma declaração Indicando as características técnicqs da 
invenção necessária::; à definição da matéria reivindicada, mas que, 
cm combinação, constituam parte do estado da técnica; 

li) uma parte caracterizante - prcccdidn pelas pa.lavrns "cn
rn.cterlzado em", "caracterizado por", ou "o aperfeiçoamento com
preende", ou quaisquer outras palavras no mesmo teor - expondo 
de forma concisa as caracteristlcas técnicas que, juntamente com 
as caracteristicns mencionadas em i), se dc.sejar proteger. 

c) caso a legislação nacional do Estado designado não exija 
que as relvlndlcnçõcs sejam redigidas da forma prevista na a!!
neo. h), o fato de n:lo estarem ns reivindicações redigidas dessa 
maneira não terá nesse Estado, desde que as reivindicações ha
jam sido redigidos de maneira conforme à lcglslnção nacional 
desse Estado. 

6,4 Reivindicações dependentes 

n.) Qualquer relvindlcnção que compreenda todas as carac
terísticas de uma ou de várias reivindicações Crelvlndlcat::ão de 
forma dependente, daqui por diante chamad11 de "relvlndleação 
dependente") deverá. conter uma referência, de preferéncla no 
princípio, a es:m outra reivindicação ou a e:Isas outras reivindica
ções, quando então deverá especificar ns características adicio
nais rclvlndlcndas, Qualquer relvlndlcaçiio dependente que se 
rc!erlr " mnls de uma outra reivindicação ("reivindicação de
pendente múltipla") só se referirá a essas reivindicações como 
uma alternativa. Rclvindlcnções dependentes múltiplas não deve .. 
rão servir de base a qualquer outra relvlndicnção dependente 
múltipla. 

bl Qualquer reivindicação dependente deverá ser compreen
dida como Incluindo todns as limitações contidas na reivindicação 
à qual ela se refere ou caso a reivindicação dependente seja umn 
rclvlndlcnção dependente múltipla, todas as limitações contidas 
na reivlndicnçft.o partlculnr a que ela se refere. 

c) Todas n.s reivindicações dependentes que se referirem n 
uma relvlndlcnçúo anterior única c todas as rclvlndlcaçõcs depen~ 
dentes que se re!crlrem. a vó.rlns rclvlndlcnçõcs anteriores deverão 
ser ngrupndn.s tanto quanto, c de maneira mais pró.tlca passivei. 

6.5 Modelos de Utlllclnde 

Qualquer Estado designado cm que n conccssU.o de um modelo 
dL" utllldndc for requerida por um pedido lntcrnaclonnl podert'l. 
npllcar, cm lugar das rc~;rns 6.1 a 6.4, cm rL"lação nos assuntos 
a que estes se referem, ns disposições de sua leglslnçüo nacional 
no que dlz respeito n modeloo de utilldndc c assim que o processo 
c!rJ pedido lntcrnaelonal houver .sido iniciado nesse Estado, desde 
que no requerente sejn concedido um prazo de pelo menos 
~ meses a contar dn cxplraçüo do prazo estipulado pelo artig-o :!2 
pnrn que adapte seu pedido i~s exigências dns rererldns disposi
ções dn lcr,lslnçüo nnclono.l. 
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Rci:T'l 7 
Desenhos 

7.1 Grá!icos dn.s operações e diagramas 

Os gráficos dns operações c os dingro.mns serão consldero.dos 
como desenhos. 

7.2 Prazo 
O praZO' mencionado no artigo 7.2) lll deverá ser razoável 

levnndo-se em conta ns clrcunstànclns do caso cm espécie, não 
devendo nunca ser inferior n dois meses contados a partir da 
dn.t.a do convite escrito n proceder no depósito de desenhos ou 
desenhos lldlclonnis, cm obediência il dlsposlçiio em qucstiio. 

Regra 8 

Resumo 

8.1 Conteúdo e forma do resumo 

a) O resumo deverá compreender: 

1) um sumário da exposição tal como consta da descrição dns 
relv1ndlcações e de todos os desenhos; o sumário ·deverá indicar 
o ramo técnico ao qual pertence .a invenção e deverá ser redi
gido de forma a permitir uma compreensão clara do problema 
técnico, do. essCncln. da solução desse problema por mela da inven
ção e do uso principal ou dos usos principais da invenção; 

lll quando for o caso, n !órmuln quimlca que, entre todns ns 
tórmulns constn.ntes do pedido lntemaclonnl, melhor cn.ractcrize 
n. invenção. 

b) O resumo deverá. ser tão conciso quanto a exposição o 
permltlr (de pre!erêncla de 50 a 150 palavras quando ror elabo
rado em, •u traduzido para. o inglês). 

c) O resumo não deverá. conter declarações relntivas aos mé
ritos ou no valor alegados da Invenção relvlndlcn.dn, nem as suas 
supootas apUcações. 

d) Cada uma das principais cnracteristicas técnicas mencio
nadas no resumo e ilustradas por um desenho constante do pedido 
internacional deverá ser acompanhada por um sinal de referên
cia colocado entre parênteses. 

B .2 Falto. de Indicação do. !lustração n ser publlcnda com o resumo 
Se o depositante deixar de fornecer a indicação a que se 

relere a regra 3.3a.)lii) ou se a Administração encarregada da 
pesquisa lnternaclonnl julgar que uma !lustração ou llustrnções 
dentre todas Uustrações de todos os desenhos poderá caracterizar 
melhor a Invenção do que aquela ou aquelas apresentn.das pelo 
deposltn.nte, ela Indicará qual n llustração ou Uustrações em ques
tão. As publlcações !eltas pelo Escritório Intemnclona.J utillzarão 
então a llustraçiio ou ns llustrações n.sslm lndlcndns pela Admi
nistração encarregada da pesquisa lntemnclonal. Em cnso con
trário, a llustração ou as llustrações propostas pelo deposltn.nte 
serão utlllzadas para essas publlcações. 

8.3 Regras de rednção 
O resumo deverá ser redigido de forma n poder servir de Ins

trumento e!lcnz de pré-seleção para !ins de pesquisa no determi
nado ramo técnico, especialmente ajudando o cientista, o enge
nheiro ou o pesquisador n formular uma opinião quanto il questão 
da conveniência ou não de consultar o próprio pedido lntemn
clonal. 

Regra9 
Expressões, etc,, que não deverão ser utilizadas 

9. 1 De!inlção 
O pedido lnternnclonnl não deverá conter: 
1) expressões ou desenhos ofensivos à moral; 

ii) expressões ou desenhos contrários ll ordem públlcn; 
1111 declarações deprecintivns dos produtos ou processos de 

qualquer outra pessoa além do deposltn.nte, ou dos méritos c da 
valldade de pedidos ou de patentes de uma tal pessoa (meras 
compurnçõc.s com o estada dn técnico. não são consideradas como 
deprecia Uvas em si); 

lv) dcclnrnçõcs ou outros elementos clnrnmentc irrelevantes 
ou dcsnecc.ssá.rlos no caso. 

9.2 Anotação dn falta de con!ormldnde 
A Rcpnrtlçüo receptora e n Admlnlstrnçüo encnrrcgndn da 

pesquisa lntcrnnclonnl podcrüo nnotnr n !nltn de conformldnde 
ns dctermtnnçõcs dn regro. 9.1 c poderão propor no dcposltnntto 
que corrijo. voluntnrlnmente, de ncon\o, ~cu pedido Jntcrnncionnl. 
Se a RL'pn.rtlçüo rcccptorn houver nnotf\do n fnlta de conformldn-

-------------------------
de, disso lnformo.rá o. Administração lnternnclono.l competente cn
cnrrcgndo. dn pesquiso. lnternnclonnl c o Escritório Internacional; 
se n fnlta de conformldndc for anotada pela. Adminlstrn.çíio encar .. 
regada da pesquisa Internacional, esta Administração Informará 
de acordo n Repartição receptora c o Escritório Internnclonnl. 

O. 3 Re!erêncln no artigo 21.6) 
As "declnraçõcs depreclatlvns" mencionadas no nrttgo 21.6) 

têm o sentido especificado na regra O.l.Uil. 

Regra lO 

Tenninologla e slnu.ls 

10.1 Terminologia e sinais 

a) As unidades de pesos e medidas deverão ser expressas pelo 
sistema. métrico ou tnmbém expressas por esse sistema caso te
nham sido previamente expressas de acordo com outro sistema.. 

b) As temperaturas deverão ser expressas em graus centi .. 
grados, ou também expressas em graus centigrados se houverem 
sido previamente expressas de acordo com outro sistema. 

c) A densidade deverá ser expressa em unidades métricas. 
d) Em relação às tndico.çõcs de calor, energia., luz, som e mag

netismo, n.sslm como cm relação às fórmulas matemáticas e as 
unidades elétrlcas, deverão ser observadas as determinações da 
prã.ttca lntemac1onal; quanto às fórmulas quimlcas, deverão ser 
utmzados os símbolos, pesos atômlcos e fórmulas moleculares 
gernlmentc cm uso. 

e) Em regra geral, só deverão ser ut!Uzndos termos, sinai.'l e 
simbolos técnicos geralmente aceitos no ramo. 

!) Quando o pedido lnternnclonnl !ar elaborado cm, ou tra
duzido para o Inglês ou o japonês, as !rações deverão ser 1ndlca
dns por um ponto; quando o pedido lntemaclonnl lar elaborado 
em, ou traduzido para outra lingua além do inglês ou do japonês, 
as !rações deverão ser Indicadas por uma virgula. 

10.2 Unl!ormldade 
A terminologia e os sinais deverão ser unl!ormes em todo o 

pedido !ntemnclonal. 

Rerrall 
Condições materiais do pedido Internacional 

1!. 1 Número de cóplns 
a) Ressalvada a nllnen b), o pedido lntemaclonal e todo e 

qualquer documento constante da llstn de controle n que se re
fere n regra 3.3.a)U) deverá ser depositado em uma única via. 

b) Qualquer Repartição receptora poderá exigir que o pedi
do intemnclonal e todo e qualquer documento constante da lista 
de controle (regra 3.3.nllll, exceto o recibo de tnxns pagas ou do 
cheque destinado ao pagamento das taxas, seja depositado em 
suas ou três vlns, Nesse caso, n Repartição receptora será respon
sável pela verlncaç~o da Identidade da segunda c terceira có
pias com n vln orlglnnl. 

11.2 Possib!Udndcs de reprodução 
nl Todos os elementos do pedido internacional (a saber: o rc

querlmenOO, n descrição, M relvlndlcações, os desenhos c o resu
mo) deverão ser apresentados de maneira a poderem ser repro
duzidos diretnmente por melo de !otogra!ln, de processos eletros
tát!cos, do o!!set e da mlcro!ilmngem em um número 1ndcterml
nndo de cópias. 

b) Nenhuma folha deverá. Ser amassada ou ra:.gadn; nenhuma 
tolha deverá ser dobrada. 

c) Só deverá ser utlllzado um lado de cada tolha. 
dl Ressalvada n regra 11.13.j), cada !olha deverá ser utiliza

da verticalmente (quer dizer que seus lados menores deverão !t
ear em cima e em baixo>. 

11 .3 Material n ser utilizado 
Todos os elementos do pedido intemaclonnJ deverão !lgurnr 

cm papel !lexivel, resistente, branco, liso, sem brilho e durável. 

11.4 Folhas separadas, etc, 
a) Cndn elemento do pedido lnternaclonni (requerimento, 

dcscrlçüo, rclvlndlcaçõcs, desenhos, resumo) deveró. começar em 
umn tolha nova. 

bl Todns ns tolhas do pedido lntcrnncionnl dcvcrüo .'iCr reu· 
ntdns de mnnelrn n poderem ser tncllmentc viradas no serem con
sultndn.s e de mnnclrn n poderem ser tncllmentc Si!pnrndns c reu
nldns novamente quando houver ncccssldude de sepnró.-la~; parn 
reprodução. 
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11.5 Formato das folhas 

As !olhas deverão ser de formato A4 129,7 cm x 21 cm). Entre
tanto, qualquer Repartição receptora poderá aceitar pedidos !n
tcrno.clonnls apresentados cm folhas de formato dHcrontc, dcsdt1 
que a via original, tal como rol transmitida ao Escritório Inter
nacional, e a cópia da pesquisa, se a Administração competente 
encarregada do. pesquisa internacional o desejar, sejam de ror
mato A4. 

11. 6 Margens 

a) A3 margens mfn1mas dn.s tolhas que constituem o reque
rimento, a descrição, a.s reivindicações e o resumo deverão ser 
as seguintes: 

- alto da primeira folha, exceto a do requerimento: 8 cm 
- alto das outras folhas: 2 cm 
- margem esquerda: 2,5 em 
- margem direita: 2 cm 
- !!m de cada tolha: 2 cm; 

b) O máximo recomendado para as margens mencionadas na 
allnea a) é o seguinte: 

- alto da primeira tolha, exceto a do requerimento: 9 cm 
- alto das outras tolhas: 4 cm 
- margem esquerda: 4 cm 
- margem direita: 3 cm 
- fim de cada folha: 3; cm 

c) Nas tolhas que contém desenhos, a super!lc!e utilizável não 
deverá exceder 26.2 cm x 17,0 cm. Essas folhas não deverão con· 
ter qualquer moldura em torno da supertlcle utulzada ou ut!Uzá· 
vel. Aa margens mln!mas deverão ser as seguintes: 

- alto da tolha: 2,5 cm 
- margem esquerda: 2,5 cm 
- margem direita: 1,5 cm 
- t!m da folha: 1,0 cm; 

di As margens mencionadas nas al!neas a) a c) toram pre
vistas para tolhas de formato A4; entretanto, mesmo que a Re
partição reoeptora aceite outros formatos, a via original de ter
mato A4 e, quando tor exigida, a cópia da pesquisa de !onnato A4, 
deverão respeitar as margens acima. 

e) As margens do pedido Internacional, na ocasião de seu de· 
pós!to, deverão estar totalmente virgens. 

11. 7 Numeração das tolhas 

a) Todas as folhas contidas no pedido Internacional deverão 
ser numeradas consecutivamente, em algarismos árabes; 

b) Os niuneros deverão ser Inscritos ao nlto e no melo das fo
lhas e não nas margens. 

11.8 Numeração das l!nhas 
a) É :útamcnte rccomendóvc! que se numere cada quinta li

nha de cada tolha da descr!çiio e de cada folha de reivindicações. 

b) os números deverão aparecer no lado esquerdo, à direita 
da margem, 

11.9 Composição de textos 
a) o requerimento, a descrição, ns reivindicações e o resumo 

d-everão ser datllogrn.tndos ou impressos. 
b) Somente os símbolos e caracteres gró.!lcos, ns.!órmulas qui~ 

mtcns ou mntcmó.ticn.s e certos caracteres em llngun japonesa po
derão, quando nccessó.rlo, ser manwcrltos ou desenhados. 

c) Os espaços dat!logra!ados deveriio ser de l \~. 
d) Todos os textos deverão ser elaborados cm caracteres de 

o 21 cm de n.ltura no mlnlmo c deverão ser reproduzidos cm cor 
escura c Indelével c se contonnnr às condições e-stabelecidas na 
regro. 11.2. 

e) Quanto nos espaços dntllogrnfndos c ao tnmnnho dos ca
racteres, as nlinens c) c d) núo se npUcam aos textos elaborados 
om Jingua Japonesa. 

11,10 Desenhos, tórmulns c tabelas constantes dos textos 

a.) o requerimento, n dcscrlçüo, ns relvlndlcnções c o resumo 
nüo dcvcrllO conter desenhos. 

b) A descrlçüo, us rclvindlcuçõcs c o resumo poc.lcr:i.o conter 
fórmulas quimlcu.s ou nmtemátlcns. 

c) A descrição c o resumo poderfi.o conter tabelas; qualquer 
relvlndlcaçiio poderá incluir tabelas, desde que o seu assunto o 
torne aconselhável. 

11.11 Textos nos desenhos 

n.) Os desenhos não deverão conter textos, com exceção de 
uma palavra ou palavra.r. - desde que isto seja absoluto.mente ne
cesstirlo -- to.Ls como ''água", "vapor", .. aberto", "fechado", "corte 
de AB" e, no caso de esquemas de circuitos elétrtcos, de diagra
mas em bloco e de gráficos de operações, de algumas po.lavras
chave indlspenstívcts a sua compreensão. 

b) Cada palavra ut1Uzada deverá ser colocada de maneira que, 
se tõr traduzida, sua tradução possa lhe ser superposta sem co· 
brlr uma única Unha dos desenhos. 

11.12 Corrcções, etc, 

Nenhuma folha deverá ser apagada mal.s do que o razoável 
nem deverá conter correções, nem palavras rebatidas ou 1nterca~ 
lactas entre as linhas. Em casos excepcionais, poderão se'r autort
zadas derrogaçõe,s desta regra, desde que a autenticidade do 
conteúdo não esteja cm jogo e desde que não sejam prejudicadas 
08 condições necessárias a uma boa reprodução. 

11.13 Prescrições especiais para os desenhos 

n.) Os desenhas deverão ser executados em llnhns e traços 
duráveis, pretos ou nzu!s, suficientemente de~sos e escursos, de 
espessura un!!orme e bem detlnldos e não· deverão ser coloridos. 

bl Os cortes deverão ser Indicados por sombras obllquas que 
não !mpeçnm que se leiam tac!lmente os a!nal.s de reterêncla e 
as linhas básicas. 

c) A escala dos desenhos e a clareza de sua execução gráfica 
deverão ser tal.s que uma reprodução totogró!lca e!etuada com 
redução Unear de dois terços penn!ta distinguir facilmente todos 
os detalhes. 

d) Quando, em ca.sos excepcionais, a escala !lgurar em um 
desenho, ela deverá ser representada grattcamente. 

o) Todos os algarismos, letras e linhas de referências que 
figurem nos desenhos deverão ser simples e claro. Em ~ocia
ção a algarismos e lctrns não se deverá usar parênte:ms, circulas 
ou a.spns. 

I) Todas as llnhns dos desenhos deverão ser nonnalmente 
traçadas com o auxilio de Instrumentos de desenho técnico. 

g) Cada elemento de cada !lustração deverá ser em propor 
ção a cada um dos outros elementos da ilustração, exceto quando 
o uso de =• proporção diferente for Indispensável à clareza da 
Ilustração. 

h) A altura dos algarismos e letras não deverá ser Inferior 
a 0,32 cm. No titulo dos desenhos, deverá ser ut!Uzado o nl!abeto 
latino e, onde usual, o grego. 

1) Uma mesma tolha de desenho poderá conter várias Ilus
trações. Quando varias !lustrações dispostas em duas ou mais 
!olhns !armarem uma única !lustração completa: as diversas ilus· 
\rações nas várias folhas deverão ser dispostas de !onna a pode· 
rem ser reunidas sem esconder qua.lquer parte de qualquer dcssllS 
11 ustrações. 

j) Aa diversas !lustrações deverão ser dispostas sobre uma 
tolha ou !olhas, sem desperdício de espaço, de pr~erência verti
calmente, cada uma claramente sepnrada do..s dciÍlais. 

l\) As diversas ilustrações deverão ser numeradas consecutl· 
vnmcnte, em algarismos árabes, e independentemente do. nume-
rnljÜO dns tolhas, ' 

1) Sinais de referências não mencionados na ctCscrlção nüo 
deverão aparecer nos desenhos e vice-verso.. 

mi O mesmo elemento quando 1nd!cndos por s!nnls de refe
rêncln. deverão sê-lo pelos mesmos slnnts de refcr~ncla em todo 
o pedido !ntcrnac!onnl, 

n) Se as desenhos contiverem um grande número de slnnl.s 
de reterCncla, é Insistentemente recomendado que scjo. juntndn, 
no pedido Internacional umn. tolha sepnradn que enumere todos 
os sinais de referência. e todos o.s elementos que os apresentem. 

11.14 Decumen\os ulteriores 
As rogras 10 o 11.1 n 11.13 npl1cam-sc !gunlmente n todos os 

documentas - como por exemplo: pálgtnn.s corrlgidM, reivlndtcn
çõcs emondadns - apresentado" depois do depósito do pedido 
Internacional. 
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11.15 Tradução 

Nenhuma Repartição designada poderá exigir que a tradução 
de um pedido lnternaelonnl depositado junto n ela preencha con
dições dl!erentes daquelas estabelecidas para o pedido Interna
cional tal como lo! depositado, 

Regra 12 

Língua do pedido internacional 

12 .I Pedido Internacional 

Qualquer pedido Internacional deverá ser depositado na lin
gua ou em uma das linguns menclonndas no acordo concluido 
entre o Escritório Internacional e a Administração encarregada 
da pesquisa Internacional com competência para tratar desse 
pedido, desde que, entretanto, se esse acordo especltlcar várias 
lingnas, a Repartição receptora possa determinar qual a Ungua 
ou quais as Unguas dentre as especl!lcadas em que oo pedidos 
Internacionais deverão ser depositados. 

12.2 Modificações efetuadas no pedlckl Internacional 

Todas as modificações ocorridas no pedido Internacional tais 
como emendas e correções, deverão ser elo.boradns na llDgua 
desse pedido (vide regra 66.5), 

Regra 13 

Unidade da lnvençii<l 

IS .I Exigência 

O pedido Internacional não devera comportar senão uma 
Invenção ou uma pluralidade de Invenções ligadas entre si de 
tal oorte que não tormem senão um só conceito Inventivo geral 
("extgênc1a <te unidade da invenção"). 

13.2 R.elvlndlcações de categorias diferentes 

A regra 13.1 deverá ser compreendida como permitindo, em 
particular, uma ou outra das duas possibilidades segnlntes: 

ll além de uma reivindicação Independente para um deter
minado produto, a Inclusão no mesmo pedido Internacional de 
uma reivindicação Independente para um processo especialmente 
concebido para a fabricação do mencionado produto e a Inclusão 
no mesmo pedido Internacional de uma reivindicação Indepen
dente para uma utilização do dito produto, ou 

li) além de uma relvlndlcaçfio Independente para um deter
minado produto, a Inclusão no mesmo pedido Internacional de 
uma reivindicação Independente para um aparelho ou melo espe
cia.!mene concebido para a execução do dite processo. 

13.3 Relvlndl.cações de uma mesma e única categoria 
Ressalvada. a regra 13 .1, será permitido incluir no mesmo 

pedido Internacional duas ou mais reivindicações Independentes 
da mesma _ca.tegaria !a saber: produto, processo, aparelho ou 
uso), que nao possam ser facilmente abrn.ngldas por uma única 
relvlndlcaçiio genérica. 

13.4 Relvlndlcações dependentes 
Ressalvada a regra 13.1, será permitido incluir no mesmo 

pedido intemnctonal um número rnzofwcl de rclvlndtcações depen
dentes, referentes a rarma.s especificas da invenção relvlndlcada 
em uma reivindicação independente, mesmo quando as caractc
ristlcns de qualquer retvlndlcnçüo dependente possam ser consi
deradas como constituindo em si mesmas uma invenção. 

13.5 Modelos de utilidade 

Qualquer Estado designado no qual um modelo de utllldade 
•eja requerido com base cm um pedido Internacional poderá apU
co.r, em lugar das regras 13.1 a 13.4, a respeito do assunto nelas 
disposto, as disposições de sua legislação nacional concernentes a 
modelos de utilidade depois de Iniciado, nesse Estado, o processo 
do pedido Internacional, desde que seja concedido ao depositante 
um prazo de pelo menos 2 meses o. contar da data de expirnçü.o da 
prnzo aplicável em obediência ao artigo 22 para que adapte seu 
pedido ils exigências das re!cridns disposições da legislação na
clonai. 

Regra 1•1 
Taxa de tr:1.nsmissii.o 

14.1 T"""' de transmissão 
a) Qualquer Rcpartlçiio rccúptom poderá exigir cm .~cu pro

veito que o depositante lhe pague umn taxa pelo recebimento 
do pedido lnterno.ciannl, pelo. tran:unlssüa de cópias ao Bscrltórlo 
Intemnclonnl c U Admlnlstra~·üo c~mp<~tcntc cncarrc~rnda du pcs
qui.'ln. lnternaclonnl c peln cxccuçao de todas as dcrnnis tarefas 
rrlntlvns no pedlclo 1nlcrnar.lon~l. que essn Repnrtlçüo tlvcr a seu 

cn.rgo cm virtude de suo. qunlldndc de Repn.rttçúo receptam. ('•taxa 
de trnnsmlssüo"), 

b) O montante da taxo. de tro.nsmissãa, caso ho.ja uma, e a 
data em que será. devida, serão rixados pela Repnrtlçú.o receptorn. 

Regra 15 

Taxa. intemaciona.l 

15 .I Taxa básica e taxa de designação 
Qualquer pedido Internacional será sujeito ao pagamento de 

uma. tn.xu. cm proveito do Escritório Intemaclono.l {"taxa intema
clonal''l compreendendo: 

1) uma. "taxa básica" e 
11) tantas "taxas de designação" quantos torem os Estados 

designados lncluidos no pedido Internacional, desde que, no caso 
de uma patente regional ser requerida para certos EStados desig
nados, uma única taxa de designação seja devida para todos esses 
Estados. 

15.2 Montantes 
a) O montante da taxa básica será: 
i) caso o pedido Internacional não tenha mais de 30 folhas: 

45 dólares doa Estados Unidos ou 194 francos sulços; 

11) caso o pedido Internacional contenha mais de 30 tolhas: 
45 dólares dos Estados Unidos mais I dólar dos Estados Unidos ou 
4,30 francos suiçoo por !olha a contar da 31." Inclusive, 

b) O montante da taxa de designação será: 
I) por cada E•tado designado ou grupo de Estados designados 

para os quais seja requerida a mesma patente regional que não 
exija a transmissão de uma cópia segando o artigo 13: 12 dólares 
dos Estados Unidos ou 52 francos sulços; 

li) por cada Estado designado ou grupo de Estadoo de.signados 
para os quais seja requerida a mesma patente regional exigindo 
a transmissão de uma cópia de acordo com o artigo 13: !4 dólares 
dos Estados Unidos ou 60 troncos suiços. 

15.3 Forma de pagamento 

a) A taxa Internacional será cobrada pela Repartição recep
tora. 

b) A taxa Internacional deverá ser paga na moeda determi
nada pela Repartição receptora, ficando compreendido qu& logo 
que seja transferida pela Repartição receptora para o Escritório 
Internacional, ela deverá ser livremente converslvel em moeda 
suiça. 

15.4 Data do pagamento 

a) A taxa básica 1erá devida na data do receblmente do 
pedido Internacional, Todavia, qualquer Repartição receptora pode
rá, a seu critério, notlUcnr o depositante de que não recebeu essa 
taxa ou de que o montante recebido to! lnsutlclente e autorizá-lo 
a pagar mais tarde, sem perder a data do depósito, desde que: 

1) não seja nunco. autorizada a efctlvação de um pagamento 
depois de expirado o prazo de um mês a contar do dia de recebi
mente do pedido lnternaelonal; 

11> uma tal autorlzaçiio não seja sujeita a uma sobretaxa. 
b) A taxa de designação poderá ser paga na data de recebi· 

mente do pedido Internacional ou em qualquer outra data poste
rior, ma.s deverá ser paga no máximo antes de completado um 
ano a contar da data de prioridade. 

15,5 Pagamento parcial 

a) Se o depositante especltlcar os Estados em relação ""' 
quais deseja que qualquer montante pago por ele seja considerada 
coma taxa de destgnaçúo, esse monto.nte será. conseqüentemente 
n.pllco.do, na ordem que o depositante lndica.r, nos Estadas cuja 
taxa de designação tor coberta pelo montante pago, 

b) Se o depositante não fornecer tal cspeclfl.cnçüo e se o 
m~ntantc ou montantes recebidos pela Repartição receptora !orem 
superiores à tnxn básica e a uma taxa de deslgnaçú.o, mM inferio
res ao montante que seria devido de acordo com o número daR 
Estados clcslgnados, todo o montante que exceder o total dn taxa 
bústco. e de uma taxn etc deslgnnçflo, scrú con::;ldt'rado como tnxn 
de dcsignaçüo dos Estudos scr,ulntcs ao Estado mencionado em 
primeiro Jug:nr no rcqucrlmcnta c nn ordem de dcslgnnçf~o desses 
Estados, no requerimento, ntC c Inclusive aqm~le dentre os Est.nctos 
dm;i~nndos cm rclar;Uo no qual o montante Jntc~ral ctn tnxn. dll 
dcsignnçfio estiver coberto pelo montante on mpntnntcs pugo:t, 

c) Todos os Estados de t1m ~-trupo de E:;tados dcsll{nados, pnrn 
os qnnls n mr.smn pnlcnlc rcglom~l scjn. requerida, scrüo consl
dermlos t~omo coberttJS p(~Ja tnxa de dt'.~l!~lll\Çfw daquele dc:uw.'i 
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Estados, que no sentido da alínea a) tiv1~r :-ildo mencionado cm 
primeiro lugar, ou cuja tnxn. estc-j:l pn~~a no sentido da alínea b), 

15.6 Re-embolso 

:L) A tnxa Internacional serú reembol:mda ao depositante desde 
que seja negativa a constataçfw mencionada no artigo 11.1). 

b) A taxa Internacional não será reembolsada cm nenhum 
outro caso. 

Itegra 16 

Taxa de pesquisa 

16.1 Direito de exigir uma taxa 

a) Qualquer Admlnlstrnçúo encarregada da pesquisa interna~ 
c1.onal poderá exigir do depositante o pagamento, cm seu proveito, 
de uma taxa l"taxa de pesquisa") para realização da pesquisa 
lntcrnaclonai c para a execução de todas as demais tarefas contia
das às Administrações encarregadas da pesquisa internacional pelo 
Tratado c pelo presente Regulament.o de execução. 

b) A taxa de pesquisa será cobrada pela Repartição receptora 
c deverá ser paga na moeda cstlpuladn por essa ReparUção, fican
do entendido, entretanto, que se essa moeda não for a mesma que 
a do Estado no qual a Administração cncarregnda da pesquisa 
Internacional estiver sediada, a taxa de pesquisa, no ser transre
rJda pela Rcp~rtlção receptora para essa Administração, será livre
mente convcrsivel na. moeda do dito Estado. Quanto ao prazo de 
pagamento da taxa. de pesquisa, aplique-se a regra. 15.4.a). 

16.2 Reembolso 
A taxa de pesquisa será reembolsada ao depositante desde que 

seja negativa n constatação mencionada no artigo 11.1), 

16.3 Reembolso parcial 
Quando o pedido Internacional reivindicar n prioridade de um 

pedido lntern3cional anterior que tenha sido obJeto de uma. pes
quisa Internacional pela mesma Administração encarregada da. 
pesquisa internacional, essa Administração reembolsará a taxa. de 
pesq,uisa paga cm rcla!;'ãa ao pedido internacional posterior na 
medida e nas condições estipuladas no acordo a que se refere o 
artigo 16.3) bl, desde que o relatório de pesquisa internacional 
tenha podido bascar~se, no todo ou em parte, nos resultados da 
pesquisa internacional do primeiro pedido Internacional. 

Regra 17 

Documento de prioridade 

17.1 Obrigação de apresentar cópia de um pedido nacional anterior 
a) Se o pedido intcrnnclonal reivindicar, de acordo com o 

artigo 8, a prioridade de um pedido nacional anterior, uma cópia 
desse pedido nacional, certlllcndn devidamente pela Repartição 
nacional cm que foi depositado ("documento de prioridade"), se 
já não houver sido depositada na Repartição receptora junta
mente com o pedida Internacional, deverá ser apresentada pelo 
depositante no Escritório Internacional, o mais tardar até a expi
ração de um prazo de 16 meses n contar da dato. de prioridade 
ou, no caso mencionado no artigo 23.2), o mais tardar na data 
estabelecida para processar e examinar o pedido. 

b) Se o depositante não se conformar com n determinação da 
alinea a), qualquer Estado designado poderli. desprezar a reivindi
cação de prlorldndc. 

c) O Escritório Internacional lnscreverli. n data de recebimen
to do documento de prlorlclnde c n notificara no depositante c às 
Repartições receptoras. 

17. ~ Disponibilidade de cópias 
a) O Escritório Internacional, n pedido expresso da Rcpnrtlçúo 

dc::~ignncln, sem demora. mas núo antes de expirado o prazo tixndo 
nn. rc~ra 17.l.:L), cnvhtrü. umn. cópia do documento de prioridade 
àquela RepnrUçii.o. Nenhuma Repartição designada devcrn exigir 
cóplrui do dcpo~Ltantc, cxccto quando requerer a remessa de uma 
cópia do documento ele prioridade com uma trnduç:i.o certi!lcnda 
desse clocumcntQ, O depositante nüo será obri~ndo a fornecer umn. 
tradu~·iio cerWicada il Repartlçüo designada antes de expirado o 
pra:t.o estipulado tHl arti~=:o :!:!. 

h) O E.o;,critórlu Intcrnnclunnl' nüo colocará á dlsposlc:úo elo 
público eóplns do documt>nto de prlorldndc antes tia publicação 
lntcrnat:lonal do pedido internacional. 

c) A.'i :llincas al c hl aplicam-se l~u:dmcnte a qualquí'r pedido 
lnl.!•rnadonal :HlLPri.o!' cuja prlorldnclr seja rctvlndlcada no pedido 
lnl.t!l'naclonal posterior. 

18. 1 Domicilio 

ltcg-ra 18 

Depositante 

al Com rcs.snlva da alínea hl, a questão de saber se um dcpo
Hitnntc está domlc!Uado no E-;tndo contratante em que ale~a estar 
dependerá da legislação nacional desse Estado e será resolvido 
peln Repartição receptora. 

h) De qualquer maneira, a posse de um estabelecimento ln
dusttial ou comercial cfetlvo e Idóneo em um Estado contratante 
será considerada como constituindo domlcíllo nesse Estado. 

18. ~ Nacionalidade 
a) Com ressalva da alinea b), a questão de saber se o deposi

tante é nacional do Estado contratante do qual alega ser, depen
derá da leglelnção nacional desse Estado e será resolvida pela 
Repartição receptem.. 

bJ De todo modo, uma. pessoa. jurídica constituída de acordo 
com a legislação de um Estado contratante sera. considerada como 
sendo nacional desse Estado. 

18.3 Vários depositantes: os mesmos para todos os Estados 
designados 

Se todos os depositantes forem depositantes cm todos os Esta
dos lieslgnados, o direito de depositar um pedido Internacional 
existirá desde que pelo menos um dentre eles seja autorizado a 
depositar um pedido Internacional de acordo com o artigo o, 
18.4 Vários depositantes: di! crentes para E1tados designados 

diferentes 

ai O pedido internacional poderá indicar depositantes dife
rentes para Estados designados diferentes, desde que em relação a 
cada. Estado designado, pelo menos um dos depositantes indicados 
paro. esse Estldo esteja autorizado n depositar um pedido inter
nacional de acordo com o artigo 9. 

b) Caso a condição estabelecida na alínea a) não for preen
chida cm relação a um Estado designado, a designação desse Es
tldo será considerada como não tendo sido feita. 

c) O Escritório Internacional publ!cará, de tempos a tempos, 
informações relativas às diversas legislações nacionais quanto à 
questão de saber quem tem direito /inventor, procurador do in
ventor, titular da invenção, etc.) de depositar um pedido Interna
cional c juntará a essas informações a advertência de que os efei
tos do pedido Internacional em qualquer Estado designado poderão 
depender da questão de saber se a pessoa Indicada no pedido lnter
naclonal como depositante para os propósitos desse Estado estará 
habilitada, de acordo com a legislação nacional desse Estado, a 
depositar um pedido nacional, 

18.5 Troca da pessoa ou do nome do depositante 

Qualquer troca. da pessoa ou do nome do depositante será re
gistrada, a pedido do mesmo, pelo Escritório Intemaeional que as
sim notificará a Administração interessada encarrer:ada da pes
quisa Internacional e as Repartições designadas, 

Regra 19 

Repartição receptora competente 

10 .1 Onde depositar 

al Com ressalva da nUnca b), o pedido internacional será de
positado, à cscolhn do depositnnte, quer nn Repartição nacional 
d? Estado contratante onde estiver domlclllado, ou numa Repnrtl
çao agindo em nome deste Estado, quer na Repartição nacional 
do Estado contratante de que for nacional, ou numa Repartição 
agindo em nome deste Estado, 

b 1 Qualquer E-;tndo contratante poderá estabelecer convênio 
com mn outro Estado contratante ou com uma organização intcr
~ovcrnamcntal no sentido de que n Repartição nacional deste 
último Estado ou essa. organiznçfto lntergovernamcntnl poderão, 
para todos os tlns ou para certos dentre eles, ngir em ~ugar daRe
partic:tw nacional do primeiro Estado como Repo.rttçuo receptorn 
paro us dcposltnntcs ciol_lliclllndos nesse prime!ro Estndo ou q~e 
drle sl'jnm nacionais. Nao obstante esse convento, a Repnrtiçao 
nacional do primeiro Estado ser{~ considerado. como sendo n. Rc
partlçüo receptora. competente no sentido estabelecido pelo artigo 
15.51. 

cl Em relaçüo a qualquer decisão de acordo com o artl~o 
fJ.:.!l, a Assembleia c\csit~nnrl~ n Repartlr:f\0 nacional ou a orgnnizn
~::~u in~:.:-r~;ov('l'namentnl {}lh' ruuelonnn\ como Rcpnrtlçflo receptora 
c\o'i p1~clldo.-> cll•posltnc\o.'l JlOI' Jll'Ssons clomlciUndas nos Estados de
t.t•rmhmdo~ pela AssL'mbll·ia ou nacionais ciL•sscs I;:'itados. Essu 
dl'si~I!!H,'ÜO l"l'Cjtlt.'l' o :H'll!'do pnivlu ela dita H.en:ntl<;üo naclonnl ou 
da dila nrganlz:wüo lnlr!'I~O\'t•rnanwntnl. 
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lO.~ Vürios depositantes 
a) Se houver vá.rlos depositantes que não tenham mandatá~ 

rio comum, seu representante comum, no sentido que lhe empres
ta n regro. 4. 8, para fins dn npllcnção da regra lO, 1, se ró. conside
rado como dcposltnntc. 

b) Se houver vários depositantes que tenham um mnndntfLrlo 
comum, o dcposltnntc mcnclonndo cm primeiro lugar no rcqtJcrl
mento com autoridade pnm depositar um pedido lntcrnnctonnl de 
acordo com o artigo 9 será, pnrn fins da. npllcnção dn regra 19 .1, 
considerado como deposito.ntc, 

19.3 Publicação do fato da delegação de tarefas de Repartição 
receptora 

a) Qualquer acordo previsto na regra lO .I. bl será notifica
do sem demora ao Escritório Internacional pelo Estado contratan
te que delegar as tl>.re!as de Repartição receptora à Repartição 
nnctonnl de, ou agindo em nome de outro Estado contratante ou 
uma organização Intergovemnmental. 

bl o Escritório Internacional, prontamente depois do rece
bimento, publicará a notlttcação na Gazeta. 

Regra 20 
Recebimento do pedido internacional 

20.1 Data e número 
a.) Ao receber os documentos que pretendam constituir um 

pedido Internacional, a Repartição receptora aporá, de maneira ln
delével, no espaço previsto para este tim no formulário de requeri
mento de cada via recebida., a data do recebimento efetlvo e, em 
cada tolha de cada via recebida, um dos números atrlbuldos pelo 
Escritório Internacional a esoa Repartição. 

b) O luSar em que, em cada folha, a data ou o número deve
rão .ser apostos, bem como outros pormenores, serão especificados 
nas Instruções Administrativas. 

20.2 Recebimento em dias diferentes 
a) Nos casos em que todas as folhas pertencentes a um mes

mo alegado pedido Internacional não sejam recebidas no mesmo 
dia pela Repartição receptora, esta última corrigirá a data aposta 
no requerimento (deixando, todavia, leg!vets a ou as datas anterior
mente apostas), Indicando a data de recebimento dos documentos 
que completam o pedido Internacional, contanto que: 

ll quando nenhuma solicitação tenha sido feita ao depositan
te para que efetue correções de acordo com o artigo 11.2) a), os 
ditos documentos •ejam recebidos dentro de 30 dias a contar da 
data em que as folhas tenham sido recebidas pela primeira vez; 

lll quando uma solicitação para etetuar correçõcs tenha sido 
feita ao depositante, de acordo com o artigo 11.21 a), OB ditos 
documentos sejam recebidos dentro do prazo estipulado pela re
gra 20.6; 

IIII no caso do artigo 14.21 os desenhos omissos sejam rece
bidos dentro de 30 dias a contar da data em que os documentos 
Incompletos toram depositados; 

lvl a falta ou recebimento posterior de qualquer tollia con
tendo o resumO ou parte dele não exige por si só qualquer corrcção 
da data Indicada no requerimento. 

bl A Repartição receptora aporá cm qualquer tolha recebida 
em data posterior àquela em que a, tolhas toram recebidas pela 
primeira vez, a data do recebimento da folha cm questão. 

20.3 Pedido Internacional corrigido 
No caso mencionado no artigo 11.2) bl, a Repartição recepto

ra corrigirá a data aposta no requcr!monto (deixando, todavia, 
leglvcls a data ou datas apostas anteriormente I, Indicando a data 
do recebimento da última correção exigida, 

20.4 Constatação conforme especltlca o artigo ll.ll 

al Prontamente, depois do recebimento dos documentos que 
constituam um alegado pedido lntcrnaclonnl, a Repartição recep
tora constatará se esses documentos preenchem as condições pres· 
cr!tas pelo artigo ll.ll. 

bl Para os tins do artigo 11.11 III) cl, bastará Indicar o no
me do depositante de maneira a pcnnltlr que seja estabelecida a 
sua. Identidade, mesmo .se esse nome estiver mnl ortografado, se 
Q~j nomes lndlcnctos niio estiverem completos ou, no cnso de pes .. 
soa juridlca, se a. indicação do nome estiver nbrcvlnda. ou Incom
pleta. 

20.5 Constatação positiva 
n) Se a constatnçü.o, no senUdo que lhe empresta o artigo 

11. 1), ror posltlvn, n. HepnrtlçlLo receptora cnrlmbará., no espaço 

reservndo pa.m esse fim no formuiá.Iio do requerimento, o nomo 
dcssn Repartição c as palavras "Dcmnndc Intcrnationnle PCT ~u 
"PCT Intcrnatlonal Appllcatlon". Se a !lngun oficial da Rcpurtlç:lO 
rcccptorn niio ror nem francês, nem lng:és. ns pnlnvra..<i "Demande 
Intcmntlonnle" ou "Intcrnatlonal Appllcntton" poderão ser acom
panhadas por sun tradução na língua ortclnl dessa. R.cpnrtlção re
ceptora. 

b) A via cuja rolha de requerimento to! assim carimbada, 
constituirá a. via original do pedido lnternaclonnl. 

c) A Rcpartlçõ.o receptora notlflcaró. sem demora no deposi
tante o número do pedido lntcrnaclonnl c a datn do depósito ln
tcrnaclonnl. 

20.6 Solicitação de correção 
a) A sollcltnção de correção n que se refere o artigo 11.2) de

verá espccitlcar qual a condição prescrita pelo artigo 11.11 que, 
na opinião da Repartição receptora, não rol preenchida. 

b) A Repartição receptora enviará sem demora a solicitação 
ao depositante e tlxnrá um prazo razoável no caso para que dc
po.slte a corrt'!ção. Esse prazo não deverá ser inferior n 10 dias, 
nem superior a um mês, a contar da data da sollcttnção. Se esse 
prazo explrnr depois de decorrido um ano a contar da data do de
pósito de qualquer pedido cuja pr!orldndc tenha sido reivindicada, 
n Repartição receptora poderá. levar essa clrcunstàncla ao conhe
cimento do depositante. 

20.7 Constatação negativa 

Caso a Repartição receptora não receba, no prazo estipulado, 
qualquer resposta a sua solicitação de correção, ou caso a correçiio 
apresentada pelo depositante não preencha ainda as condições 
prescritas pelo artigo ll.ll: 

ll ela notlticará sem demora ao depositante que seu pedido 
não !o! e não será considerado como um pedido Internacional e ln
dlcnrá os motivos dessa decisão; 

ill ela notificará ao Escritório Internacional que o número 
que foi por ela aposto nos documentos não será utilizado como 
número de pedido Internacional; 

llll ela conservará os documentos que constituem o alegado 
pedido Internacional e qualquer correspondência relativa ao mes
mo, de acordo com. a regra 93 .l; e 

lvl ela enviará uma cópia dos ditos documentos ao Escritório 
Internacional caso, em virtude de um pedido do depositante de 
acordo com o artigo 25.11, o Escritório Internacional tenha neces
sidade de uma tal cópia e a. sollclte expressamente. 

20.8 Erro da Repartição receptora 

Se, mais tarde, a Repartição receptora descobrir, ou perceber 
pela. resposta. do resqulsitantc, que cometeu um erro ao enviar uma 
solicitação de correção, em virtude de haverem sido devidamente 
preenchidas as condições prescritas no art. 11.1 na oca.slão do re
cebimento dos documentos, ela procederá da torma prevista na 
regra 20.5. 

20.9 Cópia autenticada para o depositante 
Contra o pagamento de uma taxa, a. Rcpa.rtlção receptora for

necerá ao depositante, a pedido, cópias autenticadas do pedido In
ternacional, tal qual to! depositado asslrn como de toda.s as corrc
ções reln.ttvns ao mesmo. 

Rep-a 21 
Preparo de cópias 

21.1 Responsab!Udade da Repartição receptora 
a) Quando for exigido que o pedido Internacional seja deposi

tado em uma. única via., n. Repartição receptora será responsável 
pelo preparo de sua própria cópia e da de pesquisa requeridas em 
virtude do a.rtlgo 12 .ll . 

bl Quando tor exigido que o pedido Internacional seja deposi
tado cm duas viM, o. Repartição receptora seriÍ responsável pelo 
preparo da cópia que lhe é destinada. 

c) Se o pedido Internacional ror depositado cm um número de 
vias lntcr!or ao que tal prescrito na regra 11.1. bl, a Repo.rtlçiio 
receptora scrà responsável pelo ràpldo preparo do número exigido 
de cópias, c terá o direito de fixar uma taxa para a execução des
sa tarcra, bem como de cobrn.r essa tllXa do depositante. 

Regrn 22 

~2.1 Processo 
Transmissão da viu original 

a) Se a consto.tn.çüo a que se refere o artigo 11.1), ro~ postttvo. 
c a. menos que M cst1pulnçõcs rcln.Uvns à. segurança naclonn.l im
peçam Q!JC o pedido lntemaclonnl seja coru;ldcrndo como tal, n 
Rcpnrtlçuo receptora transmitirá a via orlglnnl no Escritório ln-
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tt:rnaclonu.l. Essa tru.nslTlÍ.'l.'ião será feita .sem demora apóB recebi
mento do pedido lnternn.ctono.l ou, se houver neceS.'lldadc de c!c
tun.r um controle a !lm de preservar o. segurança nnclonn.l, tão 
Jo~o seja obtido. o. devida o.utalizn.çii.o. De todo modo, a Rcpa.rtição 
reccptoro. transmitirá a vln. oribrinn.l a tempo de chcga.r ao Escritó
rio Intcmnclonn.l antes de cxplrn.dos 13 meses a contar dn. data 
de prioridade. Cn.so n. tro.nsrnl.<i.'lâo seja tetta pelo coirclo, o. Repo.r
Uçilo receptora despncho.rá n. via orlglnn.J, o mn.1s tardar, 5 dio.s 
antes da exptrnçiia do 13.0 mês a contar da dato. de prlorldo.dc. 

hl Se, depois de expirado o prllZO de 13 meses c 10 diM a 
contnr da dn.tn. de prtoridn.dc, o depositante não ~tiver de posse de 
notificação de recebimento envlada pelo Escritório Internacional 
de acordo com n. regra 24.2.a), ele terá o direito de soltcitnr à. 
Repn.rtição receptora. que lhe remeta a via original ou, se a. Repar
tição receptora alegar haver transmitido a via original no Escri
tório Internacional, uma cópia autent!ea.da da via cm questão lei
ta à base da cópia da Repartição receptora. 

c) O depositante poderá transmitir ao Escritório Intcrnac!ono.l 
a cópia que recebeu de acordo com a al!nca b). A menos que a via 
original transmitida pela Repartição receptora tenha sido recebi
da pelo Escritório Internacional antes do recebimento por esse Es
critório da cópia transmitida pelo depositante, esta última seró 
considerada como constituindo a via original. 
22.2 Processo alternativo 

a) Não obstante as disposições da regra 22 .1, qualquer Repar
tição receptora poderá estipular que a via original de qualquer 
pedido Internacional depositado junto a ela seja transmitld<>, à 
e.scolha do depositante, pela Repartição receptora ou pelo deposi
tante. A Repartição receptora ln!ormará o Escritório Internacio
nal da existência de uma to.! estipulação. 

b) O depositante exercerá sua escolhi> por melo de uma nota 
escrita que ele depositará junto com o podido lnternac!onn.l. Caso 
não raça essa escolha, seró considerado como tendo escolhido " 
transmissão pela Repartição receptora. 

c) Quando o depositante escolher " trall.'lmlssão pela Reparti
ção receptora, o processo será. o me.smo que o previSto na regra 
22.1. 

d) Quando o depositante preterir proceder ele próprio à. trans
missão, Indicará n<> nota mencionada na aline<> b) se desej<> pro
curar a v!a original na Repartição receptora ou se deseja que esta 
últllna lhe envie a v!a original pelo correio. Se o depositante pre
ferir Procurar ele mesmo a vhi original, " Repartição receptora 
colocará essa vla à. sua disposição 11-'lSim que a autorização men
cionada na regra. 22.!.a) haja sido conseguida e, em todos os casos 
Inclusive no caso em que um controle deva ser eletuado em vista 
dessa autorização, 10 dias o mais tardar antes de expirado o 1.• 
mês a contar da dllta de prioridade. Se ao expirar o prazo de re
cebimento da v!a original pelo Escritório Internacional, o deposi
tante ainda não houver procurado a mesma, a Repartição recepto
ra o notl!!cara ao Escritório Internacional. Se o depositante dese
jar que a Repartição receptora lhe envie a via original pelo correio 
ou se não manifestar o desejo de procura.r essa vin. original, a Re
partição receptora lhe enviará a mesma pelo correio assim que a 
autorização mencionada na regra 22.l.a) haja sido conseguida c, 
cm todos oo casos, inclusive no CIUIO em que um controle deva ser 
e!etuado em vista dessa autorização, 15 dias o mo.ls tardar antes da 
expiração do 13.0 mês 11 contar da data de prioridade. 

c) Se a Repartição receptora não colocar a via original à dis
posição do depositante na data Indicada na alinca d), ou se o de
positante, havendo sollcita.do que a v!a. original lhe lasse enviada 
pelo correio, não a tenha. recebido pelo menos 10 diM antes de 
expirado o 1.0 mês a contar da data de prioridade, o depositante 
poderá transmitir uma cópia de seu pedido Internacional ao Escri
tório Internacional, Essa cópia l"vla original provisória") será 
suhst!tu!da pela v!a origino.! ou, caso esta última tenha sido per
dida, por uma cópia da v!a original !e!ta com base na cópia da 
Repartição receptora e devidamente autenticada pela Repartição 
receptorD., tão logo seja. passivei c, em qunlquer cnso, antes dn. ex
piração do 14.0 mês a contar da data de prioridade. 
22.3 PrllW previsto no artigo 12.3) 

a) O prazo previsto no artigo 12.3) seró: 
1) No co.so de n.pllcn.ção do processo previsto nns regras 22.1 ou 

22.2.cl, de 14 meses a contar da data de prioridade; 
11) na cnso de n.pllcnçilo do processo previsto nn. regrll 22.2.d), 

de 13 meses a contar da data de prioridade, !!eando entendido, 
entretanto, que, no caso de depósito de umn v!a original provisória 
de ncordo com n regra 22.2.e), ess~ prazo será de 13 meses n con
tar da data de prioridade para o depósito dn v!a origino.! provisó
ria c de 14 meses n contar da data de prioridade para depósito da 
v! orlg!nnl. 

bl O artigo 4B.1l e a regrn. B2 nüo se npl!cam à transmissão da 
v!a original. J"!ca entendido que as disposições do artigo 48.2) per
manecem npllcó.veis. 

22.4 Esto.tisttcns rc!eren tes à núo-conformldnde às regrn.s 22.1 e 
22.2 

O número doo casos em que, com a conhecimento do Escritório 
Intcrnu.clonu.l, urna Repartição reccptoro. não se tenha canrorma.do 
à.s exigências da.s regras 22.1 e/ou 22.2 será indicado umD. vez por 
n.no na Oaz.cta. 

22.5 Documentos depositados com o pedido 1nternaclona.l 

Po.rn. os propósitos da presente regra, n. expressão .. via or1gl.· 
no.l" compreenderá igualmente qualquer documento depositado 
com o pedido intcma.cionnl e m-encionado na. regro. 3.3.:..)11). Caso 
quo.lquer dos documentos mencionados na regra 3.3.a)!!) que, de 
acordo com o. llsta de controle deveriam acompanhar o pedido In
ternacional, não ror crettvamente depositado, o mais tardar, na 
ocMião em que a via or!glnu.l lar transmitida poJa Repartição re
ceptora, esta anotará o rato na listo. de controle que será conside· 
ro.da. coma não havendo mcnctona.do o dito documento. 

Regra 23 
Transmissão da cópia de pesquisa 

23 .1 Processo 
a) A cópia de pesquisa se;á transmitida. pela Repartição re

ceptora à Admln!stração encarregada da pesquisa Internacional o 
mais tardar no d!a em que a. via original !ar transmitida ao Es
critório Internacional ou, de acordo com a regra 22.2.d), ao de
positante. 

b) Se o Escritório Internacional não houver recebido, da Admi
nistração encarregada da pesquisa Internacional, nos 10 dias se
guintes ao recebimento da via original, a Informação de que essa 
Administração está de posse da cópia de pesquisa, o dito Escritório 
transmitirá sem demor& uma cópia do pedido Internacional à 
Administração encarregada da pesquisa Internacional. Se esta 
Adm1n1stração não se houver enganado a.o a.rtrmar que não estava 
da posse da cópia de pesquisa ao expirar o 13.0 mês a contar da 
data de prioridade, o custo da e!aboração de uma cópia para essa 
Administração será reembolsado pela Repartição receptora ao Es
critório Internacional. 

c) O número dos casos em que, com o conhecimento do Escri
tório Internacional, uma Repartição receptora deixou de observar 
a exigência da regra 23.1.a), será Indicado, uma vez por ano, na 
Gazeta. 

Rerra Zf 
Recebimento da via orl~nal pelo Escritório Inla11aclonal 

24.1 Inscrição da data de recebimento da via original 
Ao receber a via origina!, o Escritório Internacional aporá a 

data de recebimento na !olha que contém o requerlme:oto e •eu 
carimbo' em cada !olha do pedido lntemac!onal. 

24.2 Notl!lcação de recebimento da via original 
a) Com ressalva das disposições da alinea b, o Escritório In

ternacional notlllcará prontamente ao depositante, a Repartição 
receptora, à. Administração encarrega.da. da pesquisa Internacio
nal e a todos os Estados designados o !ato do recebimento da via 
original e a data desse recebimento. A notl!lcação deverá. lden
tl!!car o pedido lnternactonal por seu número, pela data do depó
sito Internacional, pelo nome do depositante e pelo nome da Re
partição receptora, além de Indicar a data de depósito de qualquer 
pedido anterior cuja prlorlda.de seja reivindicada. A notl!!cação 
enviada ao depositante devera lguo.lmente conter a relação dos 
Estados designados· aos quais lo! enviada a noti!lcação menciona
da no. presente alínea e deverá. indicar, em relaçáo a. ca.da. Estado 
designado, qualquer prll.20 aplicável de acordo com o artigo 22 .3). 

b) Se o Escritório Internacional receber o. via original dopol.l 
de expirado o prazo na regra 22.3, notl!!cará este !ato prontamen
te ao depositante, à. Repartição receptora e il Administração en· 
carregada do. pesquisa Internacional. 

!terra 25 
ReC<!blmento da cópia de pesquisa pela Administração encarropdl 

da pesquisa lnternac10na1 
25.1 Notl!!cação de recebimento da cópia de pesquisa 

A Administração encarregada da pesquiso. !ntemaclonal notl .. 
!!cará prontamente ao Escritório Internacional, ao depositante e 
- salvo se a Administração encarregado. da pesquiso. lntemo.clO·· 
na! !or a Repartlçiio receptora- à Repartição receptora o lato do 
recebimento da cópia de pesquisa. e a data desse recebimento. 

Recra 26 
Controle e correção de certos elementos do pedido internacional 

26.1 Prazo para o controle 
a) A Repnrt!çiio receptora enviará. n sol!c!tação de correçi!.o 

prcvlstn no nrtlg:o 14.1> b), nsslm que passivei c de prc!erêncln no 
prnzo de um mês n contar dn dnta de recebimento do pedido lntcr
nnclonal. 
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h) Se u Rcpnrtiçiw receptora enviar uma sollcltnçilo de cor
reçi\o tal como o dispõe o artigo 14.1) ai 1111 ou lvl I titulo omisso 
ou resumo omlssol, comunicará esse fato à Admlnlstrnç:io cncar
rcgnrln da pesquisa !ntcrnnclonnl. 

zo.~ Prazo pnrn ~ corrcção 
O prazo previsto no artigo 14,1) b), deverá ser rnzoúvcl, le

vando em conta. ns clrcunstànclns do caso cm espécie, c será fixado, 
cm cada caso, pela Repnrtiçií.o rcccptorn. O prazo será de pelo 
rnenos um mês c, normnlmente, de no máximo dois meses n contar 
dn dntn dn solicltnção de corrcçfto. 
26.3 Vcrlticn.ção dns condições mntcrlnls no sentido que lhe cm

presta o artlgo 14.11 a) vi 
As condições mntcrinis mcnclonndns 11n regra 11 serão vcri!l

cndns nn rnedldn em que tiverem de ser preenchidas para o fim 
de uma. publicação lntemncional razoavelmente uniforme. 

26 .4 Processo 
a) Qualquer correção submetida à Repartição receptora poderá 

constar de uma carta endereçada a essa Repartição desde que a 
corrcçüo seja de tal natureza que permit-a sua transferCncla para 
a via original sem prejudicar a clareza e a reprodução diretn dn. 
tolha para a qual a transferência deverá. ser feita; em caso con
tró.rlo, o depositante será. solicitado n apresentar uma folha de 
substltuíçáo que Inclua a correção; a carta que acompanha n folha. 
de subst1tulç5o deverá chamar a atenção para as diferenças entre 
a !olha ;ubstltuida e a folha de substituição. 

b l A Re~n:.rtlção receptora npori cm cada folha de substituição 
o número do pedido internacional. n data em que foi recebido e o 
carimbo de identificação dessa Repartição. Ela conscrvaró. em 
seus arquivos.' uma. cópia du carta contendo a correção ou, quando 
a correc:ão constar d·e uma folha de substituição, a folha de subs
tltuiçao, u folha substltuida, a curta que acompanhar a folha de 
substituição e uma cópia desta ú:uma folha. 

c) A Repurttção receptam. transl!litir:i sem demora a carta c 
qunlqur:r folha de substituição no Escritório Internacional. O Es
critório !ri:ernac!onal transferirá pn.rn a via original n.s corrcções 
requeridas por carta, Indicando n data de recebimento desta última 
pela Repartição receptora nelu inserindo qualquer folha de subs
tituição. A crtrtn e todn e qualquer folha substituida serão con~ 
scrvadns nos nrqui\'OS do Escritório Internaciono.l. 

d) A Repartição receptora transmitirá sem demora à Admi~ 
nlstrnção encarregada da pesquisa internacional uma cópia dn 
carta c de cada folha de substituição. 

:.!0. 5 Corre~Ji:O de certos elementos 

a) A Repartição receptora decidirá se o depositante apresen~ 
tou a correç5.o dentro do pro.zo est~belecido. CaEo a correção haja 
sido apresent.lda no prazo estipulado, a Repnrtiç:lo receptora de~ 
ctdirti se o pedido lnternnclonnl assim corrigido deverti ou não ser 
considerado como retirado. 

b) A Repnrticão receptora aporó. nos documentos contendo a 
correção a data de seu recebimento. 

26.6 Desenho" omitidos 

n) Se, de acordo com o artigo 14.2;, o pedido intcrnnc!onnl 
se referir u desenhos que não estejam de fato incluídos no pedido, 
n Rcpnrtiçüo receptora indicará este !ato no clito pedido. 

b) A data de recebimento, pe'o depositante, da notllleaçiio 
prev!stn no nrtlgo 14.2) não teró. efeito sobre o prazo fixado na 
regra 20 • 2. a) 111 l . 

Regra 27 

Falta de pagamento de taxas 

27.1 Taxas 

a) Para os fins do urtico 14.3) a), devc~sc entender por "taxas 
prescritas pelo artigo 3,4; ivl" a tnxn de transmissão <regra 14), 
a parte dn taxa internacional que constitui a tnxn oas1cn lregru 
15.1) !), c a taxa de pesquisa I regra 16). 

bl Para os fins do artigo 14.31 a) c b). deve-se entender por 
"tnxn prescrita pelo artigo 4. 2 J" a parte dn taxa internacional que 
constitui n taxa de designação (regra 15.1.11 l . 

Regra 28 

F:1lhas notadas pelo Escritório Internacional ou pela 1\dministrac;tLO 
encarregada d:~ Jlcsquls:~ lntcrnncional 

~8. 1 Notn rclutlvn n certas falhas 

al Se o gscrltúrio Intel'llnclonal ou a Adm\nistrac,~üo encarre
l!::tdn. dn Jlt'Sqtii.'>~L lntcrnnclonal fol'cm [Je oplnli'to que o pedido 

Internacional contem qualquer uma das fnlllns n que se refere o 
artigo 14.11 11l 1>,111 011 vl, o Escritório Internacionni, ou a Adml
ntstraçi'io cncnrrcg-ndn da pcsqui:'ln lnternaclonnl, conforme o cnso, 
chnmnró. a atenção da Repnrtlçuo receptora para essas !nlhn.s. 

h) A Repartlçiio receptora, salvo se nfLo partilhar dessa opl~ 
niüo, procederá du maneira prevista no artlljo 1-1.11 bl e na 
regra ~6. 

Regra 29 

Pedidos internacionais ou dcsignac:ões considerados como rctirallol'l 
no sentillo do artigo U.l), 3) ou ·1) 

29. 1 Constatação dn Repartição receptora 

a> Se n Repartição receptora declnro.r, conforme o artigo 14.1) 
bl c n regra 20.5 (falta de correçüo de certas falhnsl, ou de acordo 
com o artigo 14 .3l a) <tnltn de pagamento das taxas prescritas 
pcln regra 27 .l.al, ou ainda de acordo com o artigo 14.41 (cons~ 
tatnçüo ulterior de que as condições enumeradas nos pontos 1) r. 
IIII do nrtlgo 11.11 não !oram preenchidas), que o pedido Inter
nacional será considerado como retirado: 

il a Repnrtlçiio receptora transmltlró. no Escritório Interna
cional a via original Csc Isto jó. não houver sido feitoJ e todn c 
qualquer correçiio apresentada pelo depositante; 

111 n Repartição receptora noti!lcará sem demora essa decla~ 
ração no depositante e no Escritório Internnclonnl, c este último 
notlflcnrâ de acordo ns Repartições nnclonnls Interessadas; 

III) n Repartição receptora não trnnsml tirá a cópia de pes
quisa da maneiro. estabelecida na regra 23 ou, se umn tal cópia já 
houver sido transmitida, notificará a Administração encrLrregadn 
da pesquisa. 1nternncionn1 sobre essa declaração; 

1vJ o Escritório Jnternaclonnl não seró. obrigado n notificar 3.0 
depositante o recebimento da via original, 

b) Se a Repartição receptora dec'nrnr, como o preceitua o ar
tigo 14.31 bl I falta de pngnmento dn taxa de designação prescrita 
pela. regra 27.1.b) que n designação de qualquer Estado designado 
foi considerada como rcttmdn, a Repartição receptora notificara 
prontamente tal declaração ao depositante e no Escritório Inter
nacional. ~te, por sue. vez, notl!icnró. a Repartição recept.ora ln te. 
ressnda.. 

29.2 Constatações das Repartições designadas 

Quando os efeitos do pedido internacional cessarccn em qual
quer Estado designado, em virtude do artigo 24, 11 li! 1, ou nele 
subsistirem cm virtude do artigo 24.21, a Repartição deslr,nnda 
competente nottffcnra tnl !ato prontamente no Escritório Inter
na.clonn.l. 

29.3 Alertando n Repartição receptora pura certos fatos 

Caso o Escritório Intcrnnclonnl ou a Administração encarre
gado. dn pcsqulsn internacional !IJr de parecer que a Rcpnrtlç~lo 
receptora deve fazer uma constatação tal como estipulado no 
artigo 14.41, chamará n atenção dessa Repartição paro. os fatos 
pertinentes. 

20.4 Notlflcnçüo de Intenção de fazer uma declnraçfLO de acordo 
com o artigo 14.41 

Antes de fn::mr qualquer declaração de acordo com o nrtlgo 
14.4! a Repnrtlçii.o receptam. comunicará no depositante n sua 
intençüo e os motivos que n determinaram. Cnso nüo concorde com 
n constatação provisória du Repartição receptora, o depositante 
poderá apresentar argumentos nesse sentido dentro do prazo de 
um mês n partir da notiflcnção. 

Regra 30 

Prazo n que se refere o arU~:o 14,4) 
30. I Prazo 

O prazo menclonudo no nrti~o 14 .4J se rã de o meses a contar 
da data do depósito 1nternn.clonnl. 

Jtcgra 31 

CútJI:ls a que se refere o arti~o 13 

31.1 Pedido de cóplns 

al 0:; pNildos de cúz:ins conforme o artltm 1:1,11 podPrüo refi'~ 
l'ir~se íl todos os pedidos lntcmaclonals, a certos t Jpos th~s~t·s ptt
tliclos 011 a detemllnll(los dc.~.';es nedlclos C]lle clt~slt:nem a Rt•tmttl~~üo 
n:telonal autora cle:-;:;e pcdiclo. Tais pedidos ele cópias clevertLO sm 
renovadol'i t.odoí'. os ano:; atmvés dP notlflcrwile:; tl'!lnsmltlclns no 
Escritól'lo Internacionnl antes de :w de navP.mbro dn nno pl'l'Ct'
dente por l'~ifia Rt~partl!iÜO. · 
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bl Os pedidos contonnc o artigo 13.21 bl estarão sujeitos no 
pngnmcnto de uma taxa para cobcrtur::. das dcspcza.3 de preparo e 
cxpcd!çüo do.s cóp!M. 

31.2 Preparo de cópias 
o Escritório Internacional será responsável pelo preparo dns 

cópias o. que se retere o artigo 13. 

Regra 32 

Retirada do pedido Internacional ou de designações 

32 .I Retiradas 
al O depositante poderá retirar o pedido Internacional antes 

da. expiração de um prazo de 20 meses contados da do..ta de prio· 
r!dade, sn!vo cm relação a qualquer Estado designado em que já 
tenha sido !n!c!ndo o processo ou o exame nacional. Poderá reti
rar a designação de qualquer Estado designado antes da data em 
que o processo ou o cxatne sejam lnlclados nesse Estado. 

b) A retirada da designação de todos os Estados designados 
será considerada como uma retirada do pedido Internacional. 

c) A retirada deverá ser e!etúada por melo de um aviSO assi
nado enviado pelo depositante ao Escritório Internacional ou, se 
a via original ainda não houver sido remetida para o Escritório 
Internacional, à Repartição receptora. No caso previsto na regra 
4.8.b), o aviso deverá ser assinado por todos os depositantes. 

di Quando a via original já houver sido remetida para o 
Escritório Internacional, o !ato da retirada e a data de recebi
mento do aviso contendo n retirada serão registrados pelo Escri
tório Internacional e comunicados sem demora por este último 
à Repartição receptora, no depositante, às Repartições designa
das atetndas pela retirada e, quando a retirada ter reterente ao 
pedido Internacional e o relatório de pesquisa Internacional ou a 
declaração mencionada no artigo 17.2lal ainda não houverem sido 
elaborados, à Administração encarregada da pesquisa lnternac!o
nal. 

Regra 33 
Estado da técnica pertinente para fins da. 

petSQUisa internacional 

33.1 Estado da técnica pertinente para tlns da pesquisa Inter
nacional 

a) Para. os !!ns do artigo 15.21, o estado da técnica perti
nente abrangerá tudo o que !o! tornado acessível ao públ!co em 
todos os recantos do mundo, por melo de divulgação escrita (In
clusive desenhos e outras !lustrações) e que seja cap~ de ajudar 
o. decidir se n invenção retvlndlcnda é nova. ou np.o c se ela 
!rnpl!ca ou nüo em uma at!v!dnde Inventiva listo_ é, se ela é 
evidente ou niiol, contanto, porém, que sua colocaç~o à disposi
ção do público tenha ocorrido antes dn data do deposito Interna
clona!. 

b) Quando a divulgação escrita mencionar uma d!vulgnçiio 
oral, um uso, uma exposição, ou quaisquer outros melas ntravás 
dos quals o conteúdo da divulgação escrito. foi tornado acessivel 
ao público e quando essa colocação à disposição do púbUco tenha 
~orrtdo Cm uma data anterior à do 'depósito lnternnclonal, o 
relatório de pesquisa lnternnclonal menctono.rá en: separado es~tc 
rato e n data cn1 que ele ocorreu, caso n. colocaçno à dlspostçno 
do públ!co da divulgação escrita haja ocorrido em uma data 
posterior à do depósito !ntcrnac!onal. 

c) Qualquer pedido pub!lcado, assim como qualquer patente 
cuja data de publ!cnção !or posterior, mns cuja data de depósito 
- ou, quando lar o caso, a data da prioridade reivindicada - !ar 
anterior à data do depósito !nternnc!onnl do pedido lnternaclonal 
objeto da pesquisa, e que farlnm parte do estado da técn!cn per
tinente para os !lns do artigo 15.2) se houvessem .sido publicados 
antes dn data do depósito lnternnclonnl. serão especialmente 
mencionados no relatório de pcsquLc;n. lnternnclonn.t 

33,2 Rnmos qui) o, pe.squlsn. lntcrnnclonal dcvcró. abranger 

a) A pesqutsn lnternnclonnl deverá. nbrnngcr todos os ramos 
técnicos c dcvt~rú tomnr como base todos os processos de pesquisa 
Qlle possam conter elementos pertinentes à lnvençúo. 

h) Por cons~gulntc, n pe.squlsn núo deverá. nbrnn~cr npenns 
o 1·nmo da técnlcn na qual u Invcnçflo possn ser clnsstrtcndn, ~a.s 
tnmbém ramos nnúlo{;'os, sem levar cm contn sun clnsslflcnçn.o. 

c) A qucsLflO ele snber que rnmo:i dn tkcnlcn dcvcrrw, em um 
dctcm1lnndo cnso, S<!r considerados como n.n~lo~;os, deveró. ser 
e.'ltudnda 1\ luz do que parece con.stltulr n func;ao ou o uso neces~ 
si\rlo r.r.senclnl da tnvt•neilo, c n[lO unlcnmentc ns funções espcci~ 
flcns Pxprc_.,~~nmelÜP lncllcacta.'l no JlNildo lntrrnnclonnl. 

d) A pesquisa Internacional deverá. abranger todos os ele
mentos que se consideram geralmente como equivalentes nos ele
mentos da Invenção reivindicada por todas ou certas carncterfs
tlcas .suas, mesmo se, em .seus detalhes, a Invenção, tal como foi 
descrita no pedido Internacional, tor d!!erente. 

33.3 Orientação da pesquisa 

ai A pesquisa Internacional deverá ser !cita à base das rei
vindicações, levando na devida conta a descrição e os desenhos 
lse os houver) e Insistindo multo pnrt!culannente no conceito 
Inventivo v!.sado pelas reivindicações. 

bi Na medida em que tor posslvel e razoáye!, a pesquisa 
internacional deverá. abranger todos os elementos visados pelas 
rclvlndlcaçõea ou que se possa razoavelmente esperar que el~U~ 
visem após serem emendadas. 

34.1 Det!n!ção 

Regra 34 
Documentação mínima 

a.) As de!ln!ções contidas no artigo 2.1) e III não se aplica
rão às !lnalldades deste artigo, 

b) A documentação mencionada no artigo 15,4) ("documen
tação minl.ma") consistirá em: 
1) os "documentos nacionais de patentes" tal como espec111cado 
na alinea. c); 

III os pedidos tntemaclona!s (PCTI publlcados, os pedidos 
regionais publ!cados de patentes e certificados de autor de In
venção, assim como as patentes e os cert!!!cados de autor de 
Invenção regionais publlcados; 

IUI todos os demais elementos que constituam a l!teratura 
não espec!allzadn em patentes, convencionados entre as Admln!.s
tbções encarregadas da pesquisa lntrenac!onal e cuja l!sta !or 
publ!cada pelo EScritório Internacional depois do primeiro acordo 
a seu respeito. e depo!.s de cada mod!!!cação. 

c) Ressalvadas as disposições das alineas d) e e), os "do
cumentos nacionais de patentes" serão os seguintes: 

11 as patentes concedidas a partir de 1920 pela França, pelo 
ex-Reichspatentamt da Alemanha, pelo Japão, a União Soviética, 
a Suíça (unicamente nas línguas francesa e alemã), o Reino 
Unido e os Estados Unidos da América; 

111 as patentes concedidas pela República Federal da Alema
nha; 

1111 os pedidos de patentes, se os houver, publlcados a partir 
de 1920 nos países mencionados nos pontos 11 e 111 ; 

!vl os cert!!!cados de autor de Invenção concedidos pela União 
Soviética; 

v) os ccrtl!!cados de ut!lldadc concedidos pela França e os 
pedidos publ!cndos desses certificados; 

v!) as patentes concedidas depois de 1920 por qualquer outro 
país, se forem redigidas em alemão, inglês ou francês e se não con
Uvcrem qualquer relvlndlcac;ão de prlorida.de, assim corno os pe
didos dessas patentes publicados depois de 1920, dc;de que a Re
partição nacional do pnis Interessado scleclone esses documentos 
c os coloque à disposição de c<lda Administração encarregada da 
pesquisa Internacional. . 

di Quando um pedido !or publicado novamente uma. lpor 
exemplo. publicação de uma Offenlenl:llngschrlft como uma Ausle· 
geschritt.) ou mais vezes, ne.nhumo. Administração encarregada dn 
pesquisa internacional será. obrigada o. conservar todas as versões 
cm suo. documcntnc;õ.o; por conseguinte, cndn Administração en
carregada da pesquisa Internacional será autorizada a não conser
var senão uma versão, Por outro lado, quando um pedido 'ror apro· 
vndo e concedido na forma de uma patente ou d'e um ccrtlflcaclo 
do ut111dnde IFrnnçnl nenhuma Administração encnrrugadn da 
pesquisa lntcrnaclonnl será. autorizada o. não conservar senão urnn 
versão, Por outro Indo, quando um pedido 'for aprovado e concedido 
na forma de uma patente ou de um certlflcndo de utllldo.de (Fran
ça) nenhuma Administração cnco.rrcgnda. da pesquisa Interna~ 
clonnl seró. obrigado. a conservar no mesmo tempo o pedido e o. 
l'ntcnte ou o ccrtl!!cado de utllldade IFrançal em sua documen
tação; por conseguinte, qualquer Admlnlstrnção encarregada da 
pesquiso. lnternnclonnl serfL nutorlzadn a. guardar cm seus a.rqul
vos quer o pedido. quer n patente ou o cert!!!cndo de ut!l!dade, 

e) Qualquer Adrnlnlstrnc;ão encnrrc~ndn dn pesquisa Interna~ 
clonnl cuja lin~uo. o!lclnl ou umn dns linj:tUO.'l otlclnls nfw for o 
japonês ou o ruso, será. nutorlznda n não Incluir cm sun documcn
tnçllo os documentos de patentes do Jnpüo c do. Unlf\0 Sovlétlcn 
respectivamente dos qunls nüo hnjn resumo dlsponivel em líng-ua 
Inglesa. Se os re:mmos cm lingun lnglc:m se tornarem dlsponivcls 
ne mnnelrn geral depois dn entrada cm vigor clcstl' RP"r,ulnmento 
de cxccuçflO os documentos de pntcntcs nbmngldos pelos resumos 
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deverão ser lncluidos na documcnt;nção no decorrer ctos o meses 
seguintes il. dnta cm que esses resumos :';C tornarnm disponíveis 
de modo geral. Nn cvcntualldndc de interrupção dos .'lcrvlços do 
resmno em inglês nos rnmos dn técnica cm que tnls resumos crnm 
geralmente disponíveis, n Assembléln adotnró. as medidas ne
cessárias n rc.stnurnr prontamente tais .serviços nos ramos cm 
questão. 

f) Pnrn os fins desta reRrn, os pedidos que houverem sld9 un_l
camentc colocados n disposição do público paro consulta nao suo 
con.sldcrados como pedidos publicados. 

RegTn. 35 
Administração competente encarregada da pesquisa internacional 

35 .I Quando apenas uma Administração encarregada dn pesquisa 
lntcmaclonal lar competente . 

Qualquer Repartição receptora comunicará no Escritório In
tcrnacionnl em obedlênclo. aos termos do acordo a que se refere 
o artigo 16 .31 bl, que Administração encnrregnda da pesquisa ln
ternnc!onal é competente para realizar a pesqulsn relat1vn. nas pe
didos lntcrnnclonn!s depositados na dita Repnrtlção; o Escritório 
Internacional pubUcnrá. prontamente e.'lsn. tnformnçüo. 
35 .2 Quando v:lr!ns Administrações encarregadas da pesquisa !n

ternaclonal forem competentes 
a) Qualquer Repartição receptora., conforme os termos do ncor

Qo npllct\vel mencionado no artigo 16.3ib), poderá designar várias 
Administrações encarregadas da pesquLsa !ntcmnclonal: 

li c!cclnrnndo todas essas Administrações competentes em re
lação n qualquer pedido !ntcrnac!onal depositado nessa Reparti
ção e deixando a escolha entre essas Administrações a cargo do 
depositante, ou 

li) declarando uma ou várias de.'lsas Adrnlnlstrnções competen
tes em relação n certos tipos de pedidos lntcrnaclonnls depositado.• 
nessa Repartição e declarando uma ou vãrlas outras Administra
ções competentes em relação n outros tipos de pedidos Interna
clonais depositados nessa Repartição, desde que a respeito dos 
tipas de pedidos !ntemnc!annls em relação aos quais várias Admi
nistrações encarregadas da pesquisa !orem declaradas competentes, 
a escolha caiba ao depositante. 

b) Qualquer Repartição receptora que se valer da faculdade 
descrita da alínea a) disso lnlorm~r:\ prontamente o Escritório In
tcmnclonnl e este último publlcar:\ sem demora tal !ntormação. 

Regra 36 
Exigências mínimas para as Administrações encarregadas da 

pesquisa internacional 

.36.1 Delln!çáa das exigências mínimas 

As e::dgências mínimas menclonndo..s,no nrtigo 16.3lc) serão as 
seguintes: 

1) a Repartição nacional ou a OL'glnização lntcrgavernamental 
devera ter pelo menos 150 !unc!on:ír!os de tempo Integral possuindo 
hnbllltnção técnica suficiente para realizar as pesquisas; 

ti) essa Repartição ou essa organização deverá possuir pelo 
menos a documentação mínima a que se refere a regra 34 ade
quadamente adaptada às tlnnlldades da pesquisa; 

!Ui essa Rcpnrt!çiia ou essa organização dever:\ dispor de 
pessoal capaz de reallzo.r a pesquisa nos ramos técnicos requeridos 
e possuindo conheclmcntos llngulstl<:os ncccssár!ps à. compreen
são pelo menos das Unguns em que a documentaçao mmlma men
cionada nn regra 34 estl'ver redigida ou traduz!c!n. 

Regra 37 
Título omisso ou defeituoso 

37 .I Titulo omisso 
Se o pedido internacional não possuir titulo .e se a Repar

tição receptora houver notl!lcndo n Admlnlstrnçn.o encarregada 
da pesquisa lnternnclonal que solicitou ao d~p9sltantc a corrc
çào dessa falha, essa Admlnistraçíi.o procedera. n pesquisa Inter
nacional !ai considerado como retirado. 
3'1.2 Colocaçüo de titulo 

Se o pedido intcrnnctonnl nüo possuir titulo c se a Adminis
tração encarregada dn pesquisa !nternnclonnl niLo !louvor rece
bido notitlcação da Repartlçüo receptora comunicando que o de
pos!tnntc to! soUcltado n fornecer um titulo, ou se a d!tn Adml· 
nlstraçào constatar que o titulo nüo .está. conforme a regra 4.3, 
e.s.'in Administração torncccrú ela própria um titulo. 

RCb'TU. 38 
Resumo omlslio ou defeituoso 

38 .I Resumo omisso 
Se o pedido intcrnnclonnl nfLO c_ontlvcr rcsum'! c .se n Re~cLr· 

tlçiio receptorn houver notlflcndo a Adrnlnlstrnçuo cncnrrer,adn 
dn pesquisa tnLernnclonnl que Holldtou no depositante n corre-

çiLo des.sa !nlhn, essa i\dmlnlstrnç:io procedcr::í. à pe.sEJUIML llltl'r
naclonnl salvo se receber, c até que receba no!Hlcaçao de qllt! o 
pedido lntcrnnclonnl devera ser comaclerado como reUrado. 

38.2 Elaboração a·c resumo 
a) Se o pedido Internacional n[lo contivl•r n~ • .;,umo c_ se a Ad

mlnlstrnção encarregada dn pesquisa lntcrnaclonnl nao houver 
recebido noti!lcnção do. Rcpa.rtlçüo rccl'ptora comunicando que 
o deposlt.nntc to\ sollcltndo n submctl!r ~m re~umo, ou .se ,a dita 
Admlnistrnção constatar que o resumo ~ao esta conforme as. di.~
poslções da regra 8 es.<Jn. Admlnlstrnçu.o elaborare. ela proprHL 
um resumo ena Ungua de publlcação do pedido internnclonnll 
c solicitará no depositante que apresente seus comentários a _res
peito no prazo de um mês n contar da data d~ssn .ulicltnçuo. 

b) o c<>nteúdo dcflnltlvo do resumo scri dctc:mlnado pela 
AdmlnLstração encarregada dn pcsqu!.sn !ntcrnaclonal. 

Regra 39 
1\fntérln. a que se relere o artigo 17.2 nl i) 

39.1 Dctln!ção 
Nenhuma AdmlnWtraçüo encarregada da pc.sq•1isa interna~ 

clonai terá obrigação de proceder à pesquisa de um pcc!ldo tn
tcmnc!onnl cuja mntér!n c na modlda cm que n matéria seja 
uma das seguintes: 

1) teorias c!cntil!cas c matcmót!cns; 
11l variedades vegetais, raças animais, processos essencial

mente biológicos de produção de ~esctals ou anlmn!s, além dos 
processos mlcroblológlcos e produtos obt.ldos atrnvés desses pro
cessos; 

111> planos, pr!ncipios ou métodos pura a rcallzação de negá· 
elas, de nções puramente intelectuais ou de jogos: 

ivl métodos de tratamento do corpo humano ou animal pela 
cirurgia ou a terapia, assim como métodos de dingnóst.ico~ 

V) meras apresentações de Intormações: 
vi) programas de computadores nn mcdlda. em que a Admi

nistração encarregada da pesquisa lntcrnnclonal estiver desapa
relhada para reallzar a pesquisa do estado da técnica relativa n 
tnls programas. 

Regra 40 
Falta de unidade da invenção (pesquisa intcmaciona.ll 

40,1 Sollc!tnçfio de pagamento 

A saUcltnção de pagamento das taxas adicionais de que trata 
o nrtlg:o 17.3) a) especificará. o seu montante c os motivos que 
levaram a considerar que o pedido internacional ni"i.o satisfaz a 
exigência de unidade de Invenção. 

40.2 Taxas ac!!clonn!s 

a) O montante da taxa adicional pm·~ o. pc~qul:;a, de que 
trata o artigo 17.3) a), será determinado pela Admlnl•tração 
competente encarregada da pesqu~n ~nternaclonnl. 

b) A taxa ndlc!onnl para a pesquisa. de que trata o artigo 
17 ,3) a), deverá ser paga dirctnmente il Admlnitt:n.çi'io eN:nr
rcgada da pesquisa !ntcrnnclonal. 

cl Qualquer depositante poderó. pof..l'nr a t~u:a ncllcionnl snb 
protesto, Isto é, juntando uma declnrnç;io !undamcntndn que d!•
monstre que o pedido internacional preencha a coridlçào de tml
dade da invenção ou que o montttnte da taxa ndlc11111al ;;ollcltndn 
é excessiva. Uma comissão de três membros - ou (IUalquer outra 
instãncln espccinl - da Admin!strnçüo cncarrc;.:adi~ da peHqulsn 
Internacional, ou qualquer autoridnd~ snp~rior r.omp1~tcnte, exa
minará o protesto e, na medida cm qtw o Julgar .Justificado. or
dena.ró. o reembolso, total ou parclnl, da taxa. ndl~ional no de
positante. A requerimento do ctcposlt; .. ntc, o text-o ele ~cu pro
testo, bem como o da decisão sobre c· n':.>smo ~crii'J cumtmicnllos 
its Repartições deslgnadns, juntnmen'L' com n rel.ttorlo de pes
quisa intcrnncional. O depositante np;·e.'1l'Jit.nr:·L mnn tradução de 
HCU protesto juntamente com a trndu.;ão do Jlcdtdl) l'lternnclonn! 
cxi~ldo em virtude do nrtlgo 22. 

11) A comi.ssfto de três rncmbrc.s, a ln!;túncla P • ..,pccinl ou a 
nutoridnde superior a que se retere a ulinr.n eJ J!.-tli dcvcr:lo In
cluir qualquer pesson que tenha p::utlclpar.lo da dL•e!~Ü:J objeto do 
protesto. 

10.3 Prazo 
O pra·to previsto no urtig-o 17,3 a) serft !Jxadu ~~n' cndn cano 

c levando cm conta a.s ctreun.stáncln.s diJ ca.so em C!-pécte, pt~b. 
Admlnlstrnr;üo cncarre~nd!L rJa pesqul.'>\1. unernadcm;.Ll; nfLn r.•)
dcrú. ser ln!crlor n 15 ou 3ü dias rL~sprctJvamentc .~~· o ,enden·~·n 
do depositante for no mesmo pni:-~ ou t~lll outro pais qut~ aquele 
cm que estiver sediada a Admln\•;traçüu rncarrL•g:tdn da pl:'.'iqulsn 
intcrnaclonnl, nem superior r~ •15 dla.'; n coutar cl~l. llaLa dt~ :>r.!i~ 
cltaçfw. 
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Regra 41 
J~esquisa de tipo lntema.clonal 

41.2 Obrlgnçfio de utlllznr os resultados: Reembolso da ta.xa. 
Se, no requerimento, houver rcfcrêncln., nu forma prevista 

na rcg!o. 4 .11, a uma pesquiso. de tipo lntcrnaclono.l etetuadn nas 
C1lndlçocs cstnbclccldas pelo artigo 15. 51, a Administração en
carregado. da pesquisa Internacional utillznró., nn. medido. do pos~ 
Bivel, os resultados dessa pesquisa para cln.boraçiio do relatório 
de pesquisa _lntcrnaclonal relativo no pedido Internacional. A 
Admlnistraçao encarregada da pesquisa tntcrnaclono.l reembolsa
ró. a taxa de pesquisa, na medida e nas condições previstas no 
acordo o. que se retere o artigo 16.3) b), caso o relatório de pes
quisa Internacional puder basear-se, no todo ou em parte, nos 
resultados da pesquisa de tipo Internacional. 

Regra 42 
Prazo para a pesquisa internacional 

42.1 Prazo para a pesquisa Internacional 

Todos os acordos concluídos com as Administrações encarre
gadas da pesqu~a Internacional devem prever o mesmo prazo 
para a plaboraçu.o do relatório de pesquisa internacional ou a 
declarnçao mencionada no artigo 17 .2) a). Esse praza não deverá. 
exceder aquele dos dois períodos se~ulntes que expirar por últi
mo: 3 mese~ a contar do recebimento da cópia. de, pesquisa pela 
Admlnlstraça.o encarrcJ:tnda da pesquisa internnclonnl, ou o me
ses a contar da data de prioridade. Durante um período tempo
rário de 3 anos a partir da entrada em vigor do Tratado, os pra
zos estabelecidos para o acordo com qualquer Administração en
carregada da pesquisa internacional poderão ser negociados in
dlvldunlmentc desde que esses prazos não excedam de dois me
ses aqueles mencionados na frase precedente, mas não poderão 
em hipótese alguma ultrapassar a expiração do 18.0 mês seguinto 
o dntn de prioridade. 

Regra 43 
Relatório de pesquisa lnternaelonal 

43 .I Identl!lcnçõcs 

O relatório de pesquisa lnternnclonnl ldcntl!lcnr:i a Adml
nl.Btração encarregada da pesquisa internacional que o elaborou. 
Indicando o nome dessa Admlnlstrnçá<J, c ldentl!lcnrá o pedido 
o nome do depositante, o nome da Repartição receptoro e a dnta 
do depósito Internacional. 

43.2 Datas 

O relatório de pesquisa Internacional será datado e Indicará 
a data em que a pesquisa Internacional tal efetivamente con
cluída. Indicará também n data de dcpóslt.o de qualquer peclldo 
anterior cuja prioridade hnjn sido reivindicada. 

43,3 CID.Ssl!lcnção 

a) o rc!ntórlo de pesquisa internacional contcrõ. a clnssl!lca .. 
ção do objcto dn lnvençao pelo menos segundo n Classl!lcnçá<J 
Internacional das Patentes. 

bl Essa clnssl!lcnção será e!ctuada pela Administração en
Clrrcgnda dn pesquisa internacional. 

43.4 Lingun 

Qualquer relatório de pesquisa lntcrnnclonnl c qualquer de
claração feita cm virtude do n.rtigo 17.2 a), serão elaborados na 
língua de publlcaçã.o do pedido Internacional a que se referem. 

43 . 5 CI tnçõcs 

a) o relatório de pesquisa Internacional cltnrll os documen
tos considerados Importantes. 

b) o método de ldcntl!lcnçá<J de cndn documento citado será 
cspocl!lcndo nD.S Instruções Administrativas, 

c) As cltaçõt-s dL' pnrtlculnr lmportü.ncln serão especlnlmcnte 
npontadD.S. 

d) A.<> cltnçõcs que não !orem Importantes pnrn todns ns rcl
vindicn~ücs scrüo lndlco.dns cm rclnçüo à ou Os rclvlndlcnçõcs n 
que se referirem. 

c 1 Se npcnns certas passagens do documento cltndo Corem 
importantes ou cspccinlmentc Importantes, essas passagens serão 
idcntlflcndn.s pela lndlcaçi"lO, por exemplo, dn p~glnn, da coluna 
ou dtL!i linhas em que fl~urn. n passagem cm questno. 

·13. O Ramos nhrang!dos pela pesquisa 

ill O relatório de pcsquiHa Internacional cont.cr:i a ldcntlflcn
(.'iio pur !-limbo\os <11' cl:u:s\flen!;'i"\0 dos ramos alJran{~idos rwla pt•,<;-

quisa, Se essa ldentiflcaçüo !ar feita na bnse de uma classi!icação 
dl!crcntc da Clnsslllcnção Internacional d!l.S Patentes, a Adminis
tração encarregada. da pesquisa internacional publicará. a clas
siflcaçito ut111zada. 

hJ Se a pesquisa intornn.clonal o.branger patentes, certificados 
de outor de Invenção, certificados de utilidade, modelos de utilida
de, patentes ou certificados de adição, certificados de aut.or de 
Invenção adicionais, ccrtl!lcndos de utilidade adicionais ou pedidos 
publicados de um dos tipos precedentes de protcção relativos a 
Estados, épocas ou Hngua.s não compreendidos na documentação 
mlnlma tnl como dc!lnldn na regra 34, o relatório Internacional de 
pesquisa identificará os tipos de documentos, os Estadru, as épocas 
uu as lingua.'i a que se rc!crlu. O artigo 2. lil não será aplicável às 
finalidades desta nUnca. 

43.7 Observações a respeito da unidade da Invenção 

Se o depositante houver pago taxas adicionais pela pesqnlsa 
internacional, o relatório de pc.5qulsa internacional o mencionará.. 
Outrossim, quando a pesquisa internacional houver sido rea)lzada 
apmn.s sobre a invenção principal (artigo 17.3) aJ, o relatório d!: 
pesquisa Internacional lndicaró. que partes do pedido Internacio
nal a pesquisa abordou e que partes não abordou. 

43. 8 Assinatura 

O relatório de pesquisa internacional será assinado por um 
funcionário autorlz::.do da Admlnlstrnção encarregada da pe.3quisa 
Internacional. 

43.9 Limitação do conteúdo 

O relatório de pesqul!la Internacional não conterá qualquer 
matéria além das enumeradas nas regras 33.1. b) e c), 43.1, 2, 3, 
5, 6, 7 c 8 c 44.2. ai e bl, c a Indicação mencionada no artigo 
17.::n bl. E sobretudo não conteró. qualquer expressão de opinião, 
qualquer observação, argumento, ou explicação. 

43 ,lO Forma 

As condiçõEs materiais quanto n. forma do relatório de pesquisa 
Internacional serão especificadas na Instruções Admlnl.strativa.s. 

Regra 44 
Transcrição do relatório de pesquisa internacional, etc. 

44.1 Cópias do relatório ou da declaração 
A Administração encarregada da pesquisa internacional trans· 

mltlr:i, no mesmo dia, uma cópia do relatório de pesquisa Inter
nacional ou da declaração a que se refere o artigo 17 .2) a.) ao 
Escritório Internacional e uma cópia ao depositante. 

44.2 Titulo ou resumo 
al Ressalvadas ns nlinc!l.S bl e cl, o relatório de pesqul..;a 

Internacional recomendará à Administração encarregada da pes
quisa. internacional que aprove o título e o resumo submetidos pelo 
deposit-ante, ou a.nexaró. o texto do titulo e/ou do resumo tQ.l como 
elaborada pela Administração encarregada da pesquisa interna
cional de acordo com as regras 37 e 38. 

b) Se, ao .ser concluida a pesquisa internacional, o prazo con
cedido no depositante pnrn comentar todas ns sugestões da Admi
nistração encarregada da pesquisa internacional relativas no resu
mo não houver expirado, o relatório de pesquisa. internacional 
mencionará. que está. incompleto no que diz respeito ao resumo. 

c) Assim que expirar o prazo mencionado na alínea b), a Ad
ministração encarregada da pesqul!la internacional notificará ao 
Escritório Internacional e no depositante que o resumo !ol npro
v-ado ou elaborado por ela. 

44.3 Cópl!l.S de documentos citados 
a) O requerimento a. que se refere o n~tlgo 20.3) poderá ser 

apresentado a qualquer momento durante os 7 anos a. partir da 
data do depósito lntcrnnclono.l do podido Internacional a que se 
r~fere o relatório de pesquisa internacional. 

bi A Administração cncnrrcgndn da pesquisa Internacional 
podcra exigir que n parte (depositante ou Rcpnrtlçiio deslgnndal 
que lhe apresentou o requerimento pague o custo do preparo c da 
expedição das cóplns. O montante desse custo do preparo de cópias 
serú cstr..belecldo nos acordos n que se refere o artigo 16.31 h l 
concluidos entre a.<; Administrações encarregadas da pesquisa In
ternacional c o &;cri tório Internncionnl. 

c1 Qualquer Admlnlstraçflo cncnrrcgada dn pesquisa interna~ 
clonai que núo desejar trnnsmltlr cóplns dlrctnmentc a qualquer 
ncpnrtlçüo de!lignadn. cnviaró. uma cópia no Escritório Internnclo
nnl que cntüo Jlroccdcrú. de ncordo com ns disposições da.:; n.lincns 
al r lll. 
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d) (~ualquer Admlnistrnção encarregada da pesquisa interna~ 

clonai poderó. confiar ns tarefas n que se referem ns nlinen.s B) a 
c) a Jutro organismo que será responsável perante ela. 

Regra 45 

TraduçiLo do relatório '1e pesquisa Internacional 

45 .I Llnguns 
Os relatórios de pesquisa. internacional e as declarações n que 

se refere o artigo 17 .2) a) serão traduzidos para o inglês quando 
não !orem elaborados nessa Ung"Ua. 

Regra 46 

Emenda das reivindicru;ões junto ao Escritório Internacional 

46.1 Prazo 
o pro.zo mencionado no artigo 19 será. de dois meses a contar 

da data de transmissão do relatório de pesquisa lntcmaclonnl no 
Escritório Intem!Lclonnl e M depositante pela Administração en
carregada da pesquisa. Internacional ou, quando essa transmissão 
!ar cfetuadns antes de expirado o 14.0 mês a contar da data de 
p:·iorldade, de três mese.:; a contar da data. de transmissão, 
46.2 Datas das emendas 

·A data de recebimento de qualquer emenda será registrada 
pelo Escritório Internacional e Indicada por ele em todos os pu
blicações ou cópla.s que elaborar. 
46.3 Língua dos emendas 

Se o pedido lntemaclonnl houver sido depositado numa lfn
gua diferente daquela usado no suo publicação pelo Escritório In
ternacional, qualquer emenda feita de acordo com o artigo 19 de
vera ser efetun.da tanto na líng"Ua. em que o pedido internacional 
foi depositado como na lingua em que lo! publicado. 
46 . 4 Declaração 

ai A declaração mencionado no artigo 19.11 deverá ser !eltn 
na lfngua de publicação do pedido ln ternaclonul e não deverá 
exceder 500 palavras se !ar redigida em, ou traduzida para. o 
\nglê.:i, 

bl A declaração não deverá conter qualquer comentârlo rela
dvo ao relatório de pesquisa internacional ou à pertinência das 
clta"-ões contida-9. nesse relatório. A declaração não poderá. se referir 
a uma citação r.:ont!da no relatório' de pesquisa internacional senão 
para indicar que uma. determinada emenda das relvlndlcnçõcs tem 
por fim cvlt?.r o documento citado. 

46. 5 Forma das Emendas 

a) O depositante será solicitado a apresentar umo. tolha de 
subst!Mção para cada folha das reivindicações que devido a uma 
ou m~ls emendas feitas de acordo cem o artigo 19, divirja da tolha 
originalmente depositada. A carta que acompanhar as !olhos de 
.sutJstituiçiio deverá. chamar atenção para ns divergências entre as 
!',lhos substltuldns e os !olho.s de substituição. Desde quo uma 
~mcnda exija a supressão de uma folha inteira, essa emenda de
verá ser comunicada) por uma carta. 

bl O Escritório Internacional anotará em uma tolha de subs
tlt.alção, o número do pedido !ntcrnaclonnl, a data em que foi re .. 
CIJblda a !olha em questão c· o carimbo que o ldcntlflca. Conserva~ 
tá em seus arquivos toda e 

1
quulqucr !olho. de substituição, a carta 

que acompanhar a ou o.s fulhas de substituição c qualquer carta 
tal como mencionada na. última frase da alinea a). 

c) O Escritório Internnclonul Inserirá todo c qualquer !olha 
de substituição na via original c, no coso mencionado no último 
!rase da alínea a l , anotará as supressões na via original. 

Regra 47 

Comunicação às Repartições designadas 

47.1 Processo 
al A comunicação o. que se refere o urtigo 20 será leito pelo 

Escritório Internhclonnl. 
bl Essa comunlcuçiio será !cita prontamente após o Escritório 

Intcrnacionnl ter recebido do depositante emendas ou uma. decla
ração de que ele nüo deseja apresentar emendas no Escritório Ir~ 
terno.clonal mas, de todo modo, no se expirar o prazo previsto na 
regra 46.1. Quando, em obedlênclu no urtigo 17.2) a), Admlnlstrn
çüo encarregado. da pesquisa internacional houver declarado que 
nenhum relatório de pesquisa internacional scró. ctctuado, a co
mUnicação a que se refere o nrtlgo 20 será !cltn, snlvo rcttradn do 
pedido lntcrnnclonal, dentro do prazo do um mês n contar dn dntn 
em que o E.lcrltórlo Internnclonnl recebeu da Admlnlstrnçfto en
cnrrcgnda da pesquisa lntcmnclonnl a notltlcnçüo relativa a cssn 
dcclnrnçüo; iL dltn comunicação dcveró. ser juntada. umn indicação 
da data da notl!lcnçüo enviada no dcposltnnto de acordo com o 
rutlgo 17 .2J ai. 

c) O Escritório Intcrnacionnl enviar{\. ao depositante uma nota 
Indicando M Repartições nnclonals às qunls a eomunlcn.çilO foi 
reltn c n dntn dessa comunlcnçflo. Essa nota será enviada no mes~ 
mo dia que a comunlenção. 

di Cada. RepurtlçflD dc.;tgnada receberá, a pedido, os. rclutó
rlos de pesquisa internacional c as declarações a que se refere o 
artigo 17 .!!l a.) ,também cm sua tradução, conforme a regra 45.1. 

el Quando qualquer Repartição designada houver dlspensnd.o 
n exlgõncin do requerimento prescrito pelo artigo 20, as cópias dos 
documentos que normalmente deveriam ter sido enviadas a essa 
Rcpnrt1çiio serão enviadas, a seu pedido ou a pedido do dcpositan~ 
te, paro. este último no mesmo tempo que a. nota mencionada na 
n.linen c). 

47.2 Cópias 
a) As cópias requeridas para n.s comunlcnções serão prepara~ 

das pelo Escritório Intemaclonal. 

b) Essas cópias deverão ser leitos em !olhos de formato A4. 

47.3 Línguas 

A comunicação do pedido lnternaciona.i, de acordo com o ar~ 
tigo 20, deverá. ser feita na língua de sua publicação, ficando en~ 
tendido que, se essa língua não for n mesma cm que o pedido foi 
depositado, este último será, u pedido da Repartlçiio designada, 
comunicado ~m uma ou outra dessas línguas, ou cm ambas. 

48.1 Forma 

Regro 48 
Publicação internacional 

aJ O pedido Internacional será publicado em torma de bro
chura. 

b) Os porm~norcs_ relativos à forma da brochura c ao seu mo~ 
do de rcJli'oduçao serao especlficados nas Instruções Administra
tivas. 

48.2 con tcúdo 

a) A brochura conterá: 

ll uma pó.gina de cobertura padronizada; 
li) a descrição; 
III) ns relvlndleações; 

iv) os desenhos, se os houver; 

v) com ressalva d~ alínea g), o relatório de pesquisa inter
nacional ou a declnrnçno mencionada no artigo 17.21 a); 

vil qualquer declaração depositada em obediência ao artigo 
19.!>. s~lvo s~ o Escritório Internacional considerar que u decla
raçno nao esta conforme às disposições da regra 46.4 • 

b) Com ressalva da aline~ c), a página de cobertura com~ 
preendern: 

ll dados retlr~dos da tolha que contém o requerlmente e ou
tros dados que serao espccl!lcados nos Instruções Administrativas· 

U) uma ou mnl-' Ilustrações quando o pedido lnternnclonn; 
contiver desenhos; 

III) o resumo: caso o resumo seja redigido em Inglês e em 
uma outra lingun, o texto em Inglês deverá !lgurur em primeiro 
lugar. 

c) Quando, cm obediência ao urtigo 17.2) a), houver sido 
feita uma declaração, u página. de cobertura evidenciará esse 
fato e não compreenderá desenhos nem resumo. 

d) Quando ns Ilustrações mencionadas nos nlinens b) li) to
rem escolhidas da maneiro estabelecida pelo regro 8.2 u repro
dução dessa Ilustração ou llustruçõc:~ na página de cobértura po
derá ser em formato reduzido. 

e) Caso não haja espaço suficiente na pó.glna de cobertura 
para todo o resumo ta: como mencionado na a.Unen b) 111) o mcs~ 
mo poderá ser a~rescntnd_o no verso da página de cobcÍ'tum, o 
mesma se aplica a traduçao do resumo quando essa tradução u~ 
ver de ser publlcndu em obediência à regro 48.3. c). 

f) Se ns retvlndlcaçõcs houverem sido emendndns de n.cordo 
com o n.rtlFO Hl u. publlcaçüo conterá. quer o texto integrnl das 
rcivlndlcaçocs tal como !oram depositadas c tal como foram emcn~ 
dadas, quer o texto Integral das reivindicações tal como foram 
d~posltado..s, cspccUicnndo todns ns .emendas, Qualquer declara~ 
çao de acordo com o artigo 10.1 sc-rn igualmente Incluld,a, n. me
nos que o Escritório !nternnclonal julgue que n mesma nilo está. 
conformo às disposlçoes dn rcgrn 40,4. A dntn de recebimento 
pelo Escritório Internnclonal dns rclvlndlcnções emendadas de~ 
verlL ser lndlcndn, 



St.•tl•mbro_d,_·_I'J_7•--------------I-ll __ ,\ __ R __ IC_l __ ll( __ l __ C __ 'O __ N __ 'G __ R __ t::"iS_·r_>_N.~.~~~~NA_t._IS_'cç_i_"_II_J _____________ s._·.,_,_•·_C•_·Ir_u_7_4243 

g) Se, na ocasliio estabelecida para a publlcação, o relatório 
de pesquisa lnWmncional ainda não estiver dlsponivel (em vir
tude, por exemplo, de publicação n pedido do depositante de acor
do com os artigos 21.21 b) c 64 .3) c) 11, a brochura contera, e'l' 
lugar do relatório de pesquisa Internacional, a Indicação de que 
esae relatório ainda não está. disponivel c que, ou., brochura (con
tendo então também o relatório lntemaclonall, será publicada no
vamente, ou o relatório de pesquisa Internacional (quando estiver 
dlsponlrel) será publicado separadamente. 

h) Se, nn data estabelecida para a publlcnção, o prazo para 
emonda das reivindicações, estipulado pelo artigo 19, não houver 
expirado a brochura Indicará esse fato c especificará. que, se as 
relvlndlcações tiverem de ser modltlcndns de acordo com o artigo 
19, haverá, logo após essas modl!leoções, quer novo publicação 
(da brochura incluindo ns reivindicações como toram emenda
das!, quer pub:tcaçüo de uma declaração reproduzindo todas as 
emendas. No último caso, haverá, pelo menos, nova publlcação 
da página de cobertura e das reivindicações e em caso de depó
sito de uma declaração em virtude do artigo 19.11, publicação 
dessa declaração, a menos que o Escritório Internacional julgue 
que a declaração não está conforme às disposições da regra 46.4. 

i) As Instruções Administrativas determinarão os casos em 
Que,as diversas alternativas mencionadas nas alíneas g) e h) se
rão aplicadas. Essa determinação dependerá do volume e da com
plexidade das emend:is e/ou do volume do pedido Internacional e 
de fatores de custo. 

48.3 Linguas 
a) Se o pedido Internacional !or depositado em alemão, em 

francês, em Inglês, cm japonês ou em russo, e:e será publicado na 
liilgua em que !ol depositado. 

b) Se o pedido lnternnclono.l !or depositado em uma língua 
que não seja alemão, francês, Inglês, japonês ou russo, será. pu
blicado cm tradução Inglesa. A tradução será feita sob a respon
sabllJdnde da Administração encarregada dn pesquisa Internacio
nal que deverá tê-la pronta em tempo suficiente para que a pu
blicação internacional a que se retere o artigo 20 seja feita na 
data prevista, Não obStante as disposições da regra 16.1.a), a 
Administração encarregada da pesquisa Internacional poderá per
ceber uma taxa do depositante pela tradução. A Administração 
encarregada da pesquisa internacional dará. oportunidade ao de
positante para comentar a minuta da tradução e estipulará um 
prazo razoável, na circunstância, para a apresentação desses co
mentários. Caso não haja tempo para levar em consideração os 
comentários do depositante antes da comunicação da tradução 
ou se houver dlvergêncln de opiniões entre o depJsltante e a dita 
Administração quanto à exatldão da tradução, o depositante po· 
der{!. enviar uma cópia de seus comentários ou o que restar dos 
mesmos, a.o Escritório Internaclona: e a cada Repartição designa
da à qual a tradução lol comunicada, O Escritório Internacional 
publicará a essência dos comentários juntamente com a tradu
ção da Administração encarregada da pesquisa Internacional ou 
depois da publicação dessa tradução. 

o) Se o pedido Internacional lor publicado em uma llngua 
que não seja o inglês. a relatório de pesquisa Internacional, ou a 
declaração a que se refere o artigo 17 ,2) a), e o resumo.seriio pu
blicados ao mesmo tempo nessa outra língua e em inglês, As tra
duções serão !citas sob a responsabilidade do Escritório Interna
cional. 

48.4 Publicação antecipada a pedido do depositante 

a) Quando o depositante pedir a publicação tal como o fa
cultam os artigos 21.21 b) e 64.31 c) I) c quando o relatório de 
pesquisa Internacional ou a declaração n que se refere o artigo 
17.21 ai ainda não estiver dlsponivel para publicação com o pedi
do Internacional, o Escritório Internacional cobrirá uma taxa es
pecial de publicação cujo montante será. lixado nas Instruções 
Administrativas. 

b) A publicação de acordo com os artigos 21.2) b) e 64.3J cl 
11 scró. !cita pelo Escritório Internacional logo após o depositante 
havê-la solicitado c, quando uma taxa especial lor devida em vir
tude da nUnca a), depois do recebimento dessa taxa. 

48.5 Notlllcação da pub:lcaç!io nacional 

Quando a publicação do pedido Internacional pelo Escritório 
Internacional !or regulamentada pela disposição do artigo 64.3) 
o) III, a Repartlsão nacional Interessada, logo após haver ele
tunda a publlcaçuo nacional mencionada nu dita disposição, no
Ullcarcl o lato dessa publicação nacional ao Escritório Interna
clonai. 

48.6 Publicação de certos latos 
a) Se qualquer notlllcaQdo a que se relere a regra 20 .I a) III 

chegar ao Escritório Internacional cm uma data om que já não 

possa mais sustar a publicaçúo lnternacianíll do pedido interna
cional, o Escritório Internacional publicará prontamente na Ga
zeta uma nota reproduzindo a essência dessa notificação, 

b) A essência de qualquer notlflcaçúo a que se referem as re
gras 29.2 c 51.4 será publicada na Gazeta e, caso a notillcnção 
chegue no Escritório Internacional antes de terminados os pre. 
paratlvos para a publicação da brochura, também nesta última. 

c) Se o pedido Internacional for retirado depois de sua publi
cação internacional, tal tato será publicado na Gazeta. 

Regro. 49 
Línguas das tra.duções e montantes das taxas 

con!onne o artigo 22.1) e 2) 

49.1 Notificação 
a.) Qualquer Estado contratn.nte que exija a remessa de uma 

tradução ou o pagamento de uma taxa nacional, ou ambas, con
forme o artigo 22, devera notlllcar ao Escritório Internacional: 

11 as linguas de que exige uma tradução c a lingua em que 
esta deverá ser feita; 

III o montante da taxa nacional 

b) Toda a notificação recebida pelo Escritório Internacional 
conforme a aanea a) será. publicada prontamente na Gazeta pelo 
Escritório Internacional. 

c) Se as exigências a que se relere a alinea a) torem poste
riormente modificadas, essas modificações deverão ser comuni
cadas pelo Estado contratante ao Escritório Internacional que 
publicará prontamente 'n notificação na Gazeta. Se a modifica
ção se referir à exigência de uma tradução para uma Hngua que 
não !ora exigida antes dessa modl!lcação, ela não se aplicará. se
não aos pedidos Internacionais depositados mais de dois meses 
depois da publicação da notlllcação·na Gazeta. De outro modo, a 
data eletlva de qualquer modlllcação será determinada pelo Estado 
contratante, 

49.2 Línguas 

A língua cm que uma tradução poder.i ser exigida deverá ser 
uma língua ollclal da Repartição designada. Caso haja vó.rlas lln
guas o!lclals, nenhuma tradução poderá ser txlglda se o pedido 
internacional estiver redigido em uma dessas línguas otlclals e se 
uma tradução tiver de .ser tomeclda, o depositante poderá esco
lher qualquer uma dc:as. Não obstante as disposições desta a!lnea, 
caso haja vó.rlas línguas aliciais, mas a legislação nacional deter
minar a ut1lização de uma dessas línguas pelos estrangeiros, orna 
tradução nessa língua poderá ser exigida, 

49.3 Declarações a que se relere o artigo 19 

Para as llnalldades do artigo 22 e desta regra, qualquer de
claração !cita de acordo com o artigo 19 .1) será considerada co. 
mo parte Integrante do pedido Internacional. 

Regro. 50 

FacUldade a que se refere o artigo 22.3 

50.1 Exerciclo da !acuidade 

a) Qualquer Estado contratante que conceda· prn?.os que ex
pirem depois dos previstos no artigo 22.1) ou 21 deverá notificar 
ao Escritório Internacional os prazos assim concedidos. 

b) Toda notlllcação recebida pelo Escritório Internacional con
lonne a allnea a) scró. publicada prontamente na Gazeta pelo 
Escritório Inte.rnaclonnl. 

c) As notlllcações relativas à abreviação de um prazo p:evla
mente lixado apllcar-se-ão aos pedidos Internacionais depositados 
depois de expirados três meses a contar da data em que a. notltl
cação !ol publicada pelo Escritório Internacional. 

di As notlllcações relativas à prolongação de um prazo previa
mente lixado apllcnr-se-iio, desde a sua publicação pelo Escritório 
Internacional na Gazeta, aos pedidos internacionais em curso na 
data dessa publicação ou dcposltadós depois dessa data ou se o 
Estado contratante que tez a notll!cação lixar uma data ulterior 
nesta última. ' 

Rerra 51 

Revisão por Repartições desl~ndas 

51.1 Prazo para apresentar o pedido de remessa de cópias 

O prazo o. que se retere o artigo 21.1)c) scrõ. de dois meses a 
contar da data da notlllcoção enviada no depositante conforme 
as regras 20,71), 24.~.b), 20.1.alll) ou 20.l.bl. 
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51.2 Cópia da notl!icaçi\o de coll.'ltntnçii.o negativa 

Se, depois de haver recebido uma noti!lcnção de constataçii.o 
negativa de acordo com o artigo 11.1), o depositante solicitar no 
Escritório Intemnctonal, de acordo com o artigo 25.1), a remessa. 
de cópias do processo do alegado pedido internacional a uma 
Repartiçii.o Indicada por ele para ser designada, deverá juntar n 
esse pedido cópia da notl!lcação a que se retere a regra 20.7,1). 

51.3 Prnzo po.ra pagamento do. to.xo. nacional e pnro. remessa de 
uma tradução 

O prazo a que se refere o artigo 25 .2)a) expirará no mesmo 
tempo que o prazo tixndo no. regra 51.1. 

51.4 Notificação no Escritório Internacional 

Se, de acordo com o artigo 25.2), a Repartição designada 
competente decidir que a recusa, a declaração ou a constatação 
a que se retere o artigo 25.1) não toram justificadas, notltico.rá 
prontamente o Escritório Internacional de que considerará o ~edldo 
internacional como se nele não houvesse ocorrido o erro ou a 
omlssii.o mencionados no artigo 25.2). 

Regra 52 

Emenda das reivindicações, da descriçii.o e dos desenhos 
junto às Repartições designadas 

52.1 Prazo 
a) Em todo o Estado designado cm t;ue o processo e o exame 

do pedido lnternaclonal sejam Instaurados sem requerimento espe· 
cia.l, o depositante, se o desejar, deverá exercer o cUreito que lhe 
é conferido pelo artigo 28 no prazo de um mês a contar do cumpri· 
mento das exigênclns contidas no artigo 22, desde que, se a comu
nicação a q~e se refere a regra 47.1 não tiver sido e!etunda no se 
expirar o prazo aplicável de acordo com o artigo 22, ele haja 
exercido esse direito antes de decorridos 4 meses do. expiração 
dessa data. Em qualquer caso o depositante poderá exercer esse 
direito em qualquer data ulterior se a Jeglslaçii.o nacional desse 
Estado o pennltlr, 

b) Em todo o Estado designado em que a legislação nacional 
disponha que o exame não seja iniciado senão por requerimento 
especial, o prazo durante o qual, ou o momento em que o deposi
tante poderá exercer o direito conferido pelo artigo 28 será o 
mesmo que o prevl•'o pela Jeglslaçii.o nacional para o depósito· de 
emendas em caso dv exame, por requdmento especial, de pecUdos 
nacionais, desde que esse prazo não expire antes, ou que esse 
momento não ocorra antes da. expiração do prazo aplicável con
forme a alínea a). 

PARTE C 

REGRAS RElATIVAS AO CAPíTULO U DO TRATADO 

Regra 53 
Pedido de exame preliminar Internacional 

53. 1 Fonn ulárlo 
a) O pedido de exame preliminar lnternaclonal deverá ser 

feito em formulário Impresso. 
b) Exemplares do formuló.rlo Impresso serão fornecidos gr~

tultamente aos depositantes pelas Repartlpões receptoras. 
c) Os pormenores l'lllatlvos !LO formulário serão especltlcados 

nas Instruções Administrativas. 
d) O pedido de exame prcllmlnar Internacional deverá ser 

apresentado em duas vias Idênticas. 
53.2 Conteúdo 

a) O pedido de exame preliminar lnternaclonal deverá conter: 

1l uma petlçii.o; 
11) Indicações referentes ao depositante e ao mandató.rlo, caso 

haja um mandatário; 
111> Indicações referentes !LO pedido lnternaclonnl a que disser 

respeito; 
!v) uma eleição de Estados, 
b) O pedido de exame preliminar lnternaclonal deverã ser 

assinado. 

53. 3. Petição 
o pedido deverá ser no teor, e ser redigido de prc!erõncla 

como segue: "Pedido de exame prellminar intcrnnclonnl de acordo 
com o nrttr.o 31 do Tratado de Cooperação ~m Matéria de Patentes: 
O abaixo assinado sollcita que o peditlo Internacional dlscrim!· 
nado abnixo seja objet,o de um exame prellmlna.r lntcrnnclonai 
conforme o Tra.tndo de Cooperação cm Matéria de Patentes". 

53.4 Depositante 
No que diz respeito às Indicações relativas no depositante, 

nplicnm-se ns regras 4. 4 c 4 .16; a. regra 4. 5 npllca.r-se-U mutatls 
mutandls. 

53.5 .. Mandatãrlo 

Caso haja designação de mandatário, apUcnr-se-ii.o as regras 
4.4, 4.7 e 4.16; a regra 4,8 apllcar-se-ã mutatls mutandls. 

53.6 Identl_flcaçii.o do pedido lnternaclonal 

O pedido Internacional dcvcr:i ser ldentl!lcado pelo nome da 
Repartição receptora em que houver sido depositado, pelo nome 
c o endereço do depositante, pelo titulo da Invenção c, quando o 
depositante conHecer o. data do depósito lnternnctonnl e o número 
do pedido lntemnclonal, por essa do.tn. e esse número. 

53.7 Eleição de Estados 

No pedido de e::nme preliminar lnternaclonaJ pelo menos um 
Estado contratante obrigado pelo Capitulo II do Tratado deverá 
ser mencionado dentre os Estados designados como o Estado eleito. 

53.8 Assinatura 

O pedido de exame preliminar lntcmaclonal deverã ser assi
nado pelo depositante. 

Regra. 54 

Depositante autorizado a apresentar um pedido 
de exame preliminar lnternneional 

54 .I Domicilio e naclonaUdadc 

O domlclllo e a naclonalldadc do depositante para os fins do 
artigo 31.2), .serão determinados conforme disPosto nas regra:~ 
18.1 e 18.2. 

54.2 Vários depositantes: os mesmos para todos os Estados eleitos 

Se todos os depositantes !orem depositantes para todos os 
Estados eleitos, o direito de apresentar um pedklo de exame 
preliminar lnternaclonnl conforme o artigo 31.2) exlstlró caso 
pelo menos um dentre eles seja: 

!) dom!c111ado em ou nacional de um Estado contratante obri
gado pelo Capitulo II e o pedido lnternaclonal haja sido depo
sitado em obediência ao artigo 31. 2) a) ou 

11> uma pessoa autorizada a depositar um pedido de acordo 
com artigo 31.2b) e o pecUdo Internacional haja sido depositado 
cm obediência a uma decisão da Assembléia. 

54,3 Vários depositantes: diferentes para Estados eleitos diferentes 

a) Depositantes dlterentes poderão ser Indicados, para Estados 
eleitos diferentes desde que, em relação a cada Estado eleito, pelo 
menos um dos depositantes indicados para esse Esto.do seja: 

ll domlc111ado em ou nacional de um Estado contratante obrl· 
gado pelo Capitulo II e o pedido !nter~aclonal haja sido depositado 
de acordo com o artigo 31.2)a) ou 

11> uma pessoa autorizada a depositar um pedido de acordo 
com o artigo 31.2)b) e o pedido Internacional haja sido depositado 
por declsii.o da Assembléia, 

b) Se a condição estabelecida na aUnea a) nii.o houver sido 
preenchido ~m relação a determinado Estado eleito a eleição desse 
Estado seró. considerada como não tendo sido feittl. 

54.4 Troca de pessoa ou do nome do depositante 

Qualquer troca da pessoa. ou do nome do depositante ser:í., a 
pedido do depositante ou da Repartição receptora, registrado pelo 
Escritório Internacional que o notltlcará D. Administração lnteres· 
sada encarregada do exame prcUmlnar Internacional e D.s Repar
tições eleitas. 

Rerra 55 
Linruas (exa.m• preliminar intemaclonal) 

55,1 Pedido de exame preliminar lntcrnnclonal 

O pedido de exame prellminar lnternncional deverá ser apre
sentado na Ungua do pedido lnternaclonnl ou, quando for exigida 
uma tro.duçüo de acordo com n regu 55.2, no. llngun dessa. tra
dução. 

55.2 Pedido Internacional 

a) Se n Adminlstraçflo competente encnrrcgadn do cxnine pre
liminar lntcrnnclonnl não tizer pnrtc dn mcsmn Rcpnrtlçflo nncio
no.l ou dn mel'lmn or~nniznçflo lntcrgovernnmentnl que n Admlnis
trnçüo competente cncarrc~nda da pesquisa internnclonnl, c se o 
podido intcrnnclonnl for dr.posltndo cm umn línrwn dlrl•rcntc dn 
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que foi mencionado. - ou dnb que toram mcnclonndo.s - no 
neordc concluido entre o Escr1:6rlo Internacional c n Adminis
tração encn.rrcgndn do exame pl'elimlnar internacional, esta últt
mn. pc•derá exigir que o depositante lhe submeta. uma tradução 
do pedido Internacional. 

bl A tradução deverá ser sulometlda o mais tardar na última 
das duas datas seguintes: 

!) data da expiração do pra'o estabelecido na regra 46.1; 
Ul data de apresentação do >~dldo de exame preliminar lnter

nacionn.l. 
c) A tradução deverá conter uma declaração do depositante 

no sentido de que, tanto quanto seja do seu conhecimento, ela 
está completa e tlel. Essa deolaração deverá ser as.slnada pelo 
depositante. 

d) Se as dlspostçõcs das nllncns b) e c) não houverem sido 
obedecidas, a AdmlnLstração encarregada do exame preliminar 
Internacional solicitará ao depositante que obedeça iJ.s reterldas 
disposições no prazo de um més ~ contar da data da solicitação. 
Cn.so c depositante não atendo t:· essa solicitação, o pedido seriL 
conslc!erado como não tendo sido apresentado e a AdmlnLstração 
encarregada do exame preliminar Internacional comunicara esse 
fato ao depositante e ao ~critórlo Internacional. 

ReJ:Ta 5G 

Ele!ções ulteriores 

5G .I Eleições npresentadn.s depois do pedido do exame preliminar 
Internacional 

A eleição de Estados não mt:ncionados no pedido de exame 
prellrr.inar internacional deverá ser efctun.da por melo de uma 
nota ;.'8!nada e apresentada polo depositante c deverá ldent!t!car 
o pcc!ldo !.1ternnclonal c o pedido de exame preliminar Inter
nacional. 

5G.2 Ident!tlcaçâo do pedido Internacional 

O pedido Internacional dever~ ser ldentlllcado conlorme dis
posto na regra ó3.6. 

56.3 Identlt!cação do pedido de exame preliminar Internacional 

O pedido de exnme preliminar internacional deverá ser iden
tificado pelo. dnta em que foi apresentado e pelo nome da Admi
nist::-ação encarregada do exatne preliminar internacional à qual 
foi npresentado. 

f,O .4 F11rma das eleições ulteriores 
A eleição ulterior deverá ser feita de preferêncio. em um for

mulúrJo impresso remetido gr~tultnmente nos depositantes. Se 
nfu1 for feita em tal formul:\rto, deverá. ser redigido. de pre!erên
ew. como segue: "Em rC"lnção ao pedido internacional depositado 
n;j , . , , , em .... , sob o n.u .... , por .... (depositante) <e pedido 
:1!! t·xamcne preltminnr npres('ntndo cm .... , a .... 1, o abaixo as-
·"' I nado c·le~e o Estado :os Estado.sJ adlclonal!.s) seguintels) con-

. t.;rrm d:spo.stu no art!~l') 31 do Tratndt1 de Cooperação em Mn
~ r·~'\: de P~tt:nt.t.!.:;;: . , . " 

~){i.[.. I.ingun. da eleição ulteriOJ 
A clelçüo ultL~rior devt:rft ser efetuada no. mesma lingua do 

)~l·(!lrlo de l~xnm,. prc:l!m!nnr ln :crnaclonnl. 

Regra 57 

'l'a..\::t d.: execuçoi.o 

:i7 .l O•>ri~u~ü.o dC' pagar 
Qua.lquer pedido d~ exame prellmlnnr lnternnclonnl seró. su

.ie!to no pagamento dt! uma taxa cm beneficio do Escritório In
t.crnclclono.l ("ta~·n de execução"). 

57-~ Montante 
al O montante dn taxt\ de cxecuçfl1 scró. de 14 dólnres dos 

E.,t.ndos TJnldo:: ou 60 frnncos suiços multiplicrldos pelo número 
das lln1:-uns em que o relatório de exnm(" preUminnr internacio
nal tiver de se:- traduzido, cm obcdlênc.a no artigo 36.2), pelo Es
erltól'IO Intcmnelonnl. 

bJ Quundo, cm virtude de unõa clttÇf\O ou eleições ulteriores, 
n relatório de exame prclimimlr lntr:nuclonal tiver de ser tradu-
7.lt!o, (!ln obt~dlt•ncin no r.rtl~o 3ü.2), !JL.JO Escritório Internnclonnl 
cm uma ou vár!as lin~uns n.dir.lonnis, um I'>Uplemento il. tnxn de 
r:-xccu·:üo1 no montante de 1·1 r~ólnres dos Estados Unidos ou 60 
rrant:tls ,<;ulços r:or lín!nlfl ndlrtúN\1, th~vorn. ser pur,o. 

57.3 Modo e data de pagamento 
o.) Com ressalva da aUnea b), a taxa de execução será cobra

da pela Administração encarregada do exame preliminar Inter
nacional à qual tor apresentado o podido de exame preliminar 
Internacional e será devida na data de apresentação desse pe
dido. 

b) Qualquer suplemento à taxa de execução de acordo com a 
regra 57.2.bl será cobrado pelo Escritório Internacional e devido 
na data da apresentação da eleição ulterior. 

c) A taxa de execução deverá ser paga na moeda determina
da pela Administração encarregada do exame preliminar interna
cional à qual o pedido de exame preliminar internacional tor 
apresentado, tlcando entendido que, na ocMião de sua trans
ter!ncla para o Escritório Internacional por essa Administração, 
ela deverá ser llvremente conversivel em moeda suiça. 

d) Qualquer suplemento à taxa de execução deverá ser pago 
em moeda sulça. 

57.4 F'alta de pagamento (taxa de execução) 
a) Quando a taxa de execução deixar de ser paga como pres

crito nas regras 57.2.al e 57.3.al e c), a Administração encarre
gada do exame preliminar Internacional solicitará ao depositan
te que pague essa taxa no prazo de um mês a contar da data da 
sollcl tação. 

b) Se o depositante atender à solicitação dentro do prazo 
prescrito, o pedldo de exame preliminar Internacional será consi
derado como tendo sido recebido na data em que a Administra
ção encarregada do exame preliminar receber a taxa, a menos 
qce, em virtude da regra BO.l.bl uma data ulterior seja aplicáveL 

c) Se o depositante não atender à solicitação dentro do pra
zo prescrito, o pedido de exame preliminar Internacional será con
siderado como não tendo sido apresentado. 

57.5 Falta de pagamento (suplemento à taxa de execução i 

a) Quando o suplemento à taxa de execução não ror pago de 
acareio com as regras 57.2.bl e 57.3.bl e dl, o Escritório Interna
clonai solicitará ao depositante que pague o suplemento dentro 
do prazo de um mês a contar da data dessa solicitação. 

bl Se o depositante atender a essa solicitação dentro do 
prazo prescrito, a eleição ulterior será considerada como tendo 
sido telta na data de recebimento do suplemento pelo Escritório 
Internacional, salvo se uma: data ulterior for aplicã.vel, de acordo 
com a regra 60.2,b). 

c) Se o depositante não atender à solicitação dentro do pra
zo prescrito, a eleição ulterior seró. considerada como não tendo 
sido apresentada. 

57. 6 ReembolS<> 

A t!l-xa d~ execução, assim como qualquer suplemento a essa 
taxa, nao seru. reembolsada em nenhuma circunstância. 

Regra 58 

Taxa de exame preliminar 

58 .I Direito de solicitar uma taxa 

a> Cada .'\dministrnção encarregada do exame preliminar 1n
ternnclonnl poderá. solicitar ao depositante que lhe pague uma. 
taxa pn.ra execução do exnme preliminar internacional ("taxa 
de exame preliminar"> e para a realização de todns as demais 
tarefas confiadas às Administrações encarregados de> exame pre
Hminar internacional pelo Tratado e pelo presente Regulamen
to de execução. 

b) O montante da taxa de exame prel!mlnar e n datn em que 
c~a será devida, quando tor o cnso, serúo fixados pela Admlnistrn
çuo encarregada do cxnmc preliminar lnternaclonnl, contanto que 
essa dnta. não seja nntertor à dnta em que será. devida o. taxa de 
execução. 

c) A taxa de exame preliminar internacional deverá ser paga 
dlretnmente u Administração encarregada do exame lnternac!o
nnl. Qunndo essa Admlnlstrnçüo !or umn ReparUçüo nacional n 
tnxn será. paga na rnoedn determinada por cssn Reparttçüo, e quan
do n Administração ter umn orgnnizacrw lntergovemnmcntnl, na 
moeda do Estado cm que estiver sediada a orgnnlzaçflo intcr~o
vcrnnmental ou em outra. moeda livremente convcrsivel na moe
da do dito Estado. 

Regra 59 

Admlnlstrn('iio competente encarregada llo exame" 
Jlrcllmlnnr lnternaclonnl 

50.1 Pedidos de exnmc pre11mlnnr lnternncional feitos 
de ncordo com o artigo 31.~)!1) 
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Em relação nos pedidos de exame prcllmlnnr lntemo.cionn.l 
feitos de acordo com o nrtl~o 31.2lnl, ondn Estndo contratante 
obrl~ado pelns disposições do Capitulo li e de acordo com os 
termos do acordo npllcável a que se refere o artigo 32.2) e 3), co
municara no Escritório Internacional que Administração ou Ad
ministrações encarregndn.s do exame preliminar lntcrnnclonnl se
rão competentes para proceder no exame preliminar lntcrnnclo
nal dos pedidos Internacionais depositados em sua Repartição na
clonai ou, no cn.so n que se relere a regra ID.l.bl, nn Repartição 
naclono.l de um outro Estado ou na organização lntcrgovernn
mental agindo em nome de sua própria Repartição nacional; o 
Escritório Internacional publicara prontamente essa Informação. 

Quando varln.s Administrações encarregadas do exame preli
minar lntemaclonnl forem competentes, as disposições da regra 
35.2. apllcar-se-ão mutatls mutandls. 

59.2 Pedidos de exame preliminar Internacional leitos 
de acordo com o artigo 31.2) b) 

Quanto aos pedidos de exame preliminar Internacional !eltos 
de acordo com o artigo 31.2) bl, a Assembléia, ao especl!lcar n Ad
ministração encarregada do exame preliminar lntcrnaclono.l com 
competência para os pedidos Internacionais depositados em uma 
Repartição nacional· que seja ela própria uma Administração en
carregada do exame preliminar, dará preferência a essa Admlnisw 
tração; se a Repartição nacional não !ar ela própria uma Admi
nistração encarregada do exame preliminar Internacional, a Asw 
sembléla dará preferência à Administração encarregada do exa
me preliminar Internacional recomendadn por essa Repartição. 

Regra60 

Cert.1S falhas no pedido de exame preliminar internacional 
ou nas eleições 

60.1 Falhas no pedido de exame preliminar lnternnclonnl 
a) Se o pedido de exame preliminar Internacional não pre

encher as condições prescritas nas regras 53 e 55, a Administra
ção encarr~gada do exame preliminar Internacional solicitará ao 
depositante que corrija as falhas dentro do prazo de um mês a 
contar da data dessa solicitação. 

b) Se o depositante atender à solicitação dentro do prazo 
prescrito, o pedido de exame prelimino.r internacional será. conslw 
derado como se houvesse sido recebido na data do recebimento da 
correção pela Administração encarregada do exame preliminar In
ternacional QU, quando a taxa de execução !or recebida de acordo 
com a regra 57.4.b) em uma data ulterior, nesta data. 

c) Se o depositante não atender à solicitação dentro do prazo 
prescrito, o pedido de exame preliminar Internacional ser6. consi
derado como não havendo sido apresentado. 

dl Se a falha ror constatada pelo Escritório Internacional, 
este chamará a atenção da Administração encarregada do exa
me preliminar Internacional para essa !alho; essa Administração 
procederá então da maneira estabelecida nas allneas a) a c). 

60.2 Falhas nas eleições ulteriores 
a) Se n eleição ulterior não preencher as condições prescritas 

na regra 56, o Escritório InternnciQnlll solicitará ao depositante 
que corrija as talhas dentro do prazo de um mês a contar da data 
dessa solicitação. 

b) Se o depositante atender à solicitação dentro do prazo 
prescrito, a eleição ulterior sera considerada como havendo sido 
recebida na data de recebimento da correção pelo Escritório In
ternacional ou, quando o suplemento à taxa de execução ror re
cebido de acordo com a regra 57 .5b) cm uma d11.ta ulterior, nesta 
data. 

c) Se o depositante não atender à solicitação dentro do prazo 
prescrito, a eleição ulterior sera considerada como não havendo 
sido apresentada. 
60.3 Tentativas de eleições 

Se o depositante houver tentado eleger um Estudo que não 
seja um Estndo designado ou um Estado que não esteja obrigado 
JJelo Capitulo II, a tentativa de eleição sera considerada como não 
havendo sido eretunda e o Escritório Internnclonlll comunlcar6. 
esse rato ao depositante. 

Rer;ra 61 
Notificação do podido de exame preliminar Internacional e das 

elelçües 
61.1 Notl!lcações no Escritório Internacional, no depositante o à 

Administração encarregada do exume preliminar Interna
clonai 

a) A Administração encarregada do exame preliminar lnter
nn.ctono.l lndlcaró., nas duM vias do podido de exame prellmln!lr 

lnternaclonal, a datn de recebimento ou, se ror o cn.so, a data men
cionada na regra 60 .I. b). 

A Administração encarregada do exame prellmlnnr lntcrnaw 
clonai cnvlo.ró. prontamente n vln original ao Escritório Intcrnnw 
clonai. A outra via, ela conscrvm·ó. cm seus Arquivos. 

b) A Administração encarregada do exame preliminar lnter
nacionallnformnró. prontamente, por escrito, no depositante, n data 
do recebimento do pedido de exame preliminar Internacional. 
Quando o pedido de exame preliminar Internacional houver sido 
considerado, de acordo com ns regras 57.4.c) ou 60.1.c), como 
não tendo sido apresentado, essa Administração comunicará este 
lato ao depositante. 

c) o Escritório Internacional comunicará sem demora à Admi
nistração encarregada do eX'D.mc preliminar 1ntcrnaclonnl c ao 
depositante o recebimento e a data de recebimento de qualquer 
eleição ulterior. Essa. data. deverá ser a. dnOO. mencionada na regro. 
1Ul.2.b). Quando a elelcão ulterior houver sido considerada, de 
acordo com as regras 57 .5.c) ou 60.2.c), como não tendo sido 
apresentada, o Escritório Internacional comunicará este fato ao 
depositante. 
61.2 Notl!lcações às Repartições eleitas 

a) A notl!lcnçiio a que se refere o arLigo 31. 7l será !elta pelo 
Escritório Internacional. 

b) Essa notlrlcnção deverá Indicar o número c a. data do de
pósito do pedido lntr.rnaclonnl, o nome do depositante, o nome da 
Repartição receptora, a data do dep6slto do podido nacional ou 
Internacional cuja prioridade houver sido relvlndlenda (qunndo 
existir reivindicação de prlorldadcl, a datn de recebimento do pe
dido de exame prellminnr lntcrnaclonnl pela Administração cncarw 
regada do exame prellminnr Internacional c - em caso de eleição 
ulterior- a data de recebimento da eleição ulterior pelo Escritório 
Internacional. 

c) A notl!lcação deverá ser endereçada à Repartição eleita Jogo 
depois de expirado o 18,0 mCs a contar da data de prioridade ou, 
se o relntórlo de exame preliminar lnternacionnl ror comunicado 
antes, na ocasião da comunicação desse relatório. As eleições etc
tundas depois de uma tal notificação serão prontamente notitlca
das após sua apresentação. 

61.3 Informação ao depositante 
O Escritório Internacional Jnfonnarô. ao depositante, por csw 

crito, que fez a notifienção a QUI! se refere a regra 61. 2, indicando
lhe ao mesmo tempo, em relação a cada Estado eleito, qualquer 
prazo aplicável de acordo com o artigo 39.1)bl. 

Ret:ra 62 
Cópia para a Administração encarregada do exaine preliminar 

internacional 
62.1 Pedido Internacional 

a) Quando a Administração competente encnrregada do exa
me preliminar Internacional pertencer il mesma Repartição na
clona! ou à mesma organização lntergovernamentnJ que a Admi
nistração competente .encarregada da. pesqul~a intct·naclonul, o 
mesmo processo servira para os tln.s da. pesquisa internaclonnl e 
do exame preliminar internacional. 

b) Quando a Ad"!lnlstrnção co'?petente encarresada da pes
quisa Internacional nao pertencer a mesma Repartição nacional 
ou a mesmo. organização lnterg:overnamental que a Administra·· 
ção competente encarregada do cxrune prcllmlna.r tnternnclonal 
o Escritório Internacional, prontamente após recebimento do re~ 
latórlo de pesquisa Internacional ou, se o pedido de exame prell
mlnnr Internacional houver sido recebido depois do relatório de 
pesquisa Internacional, prontamente após o recebimento do pedido 
de exame preliminar Internacional, enviará urna cópia do pedido 
Internacional e do relatório de pesquisa Internacional à Adminis
tração encarregada do exame preliminar Jnternaclonnl. Quando, 
em lugar do relatório de pesquisa Internacional, houver sido feita 
uma declaração de acordo com o artigo 17.2 a), as referências ao 
relatório de pesquisa Internacional constantes da !rase precedente 
deverão ser consideradas como rererCnclas a uma tal declaração. 

02.2 Emendas 
a) Qualquer emenda deposl tadn de acordo com o artigo 19 

será transmitida prontamente pelo Escritório Internacional à 
Administração encarregada. do exame preliminar lntemaclono.l. 
Se, na ocaslU.o do depósito de tais emendas, um. pedido de eX"O.me 
prellmlnar Internacional já houver sido apresentado, o deposi
tante, na ocasião do depósito das emendas nesse Escritório In
ternacional, deverá também depositar umn cópia dessas emendas 
na Administração encarregada do exame prellmina.r lntcrnnclonnl. 

b) Se o prazo previsto .para o depósito dns emendas no urtigo 
10 lvlde regra 46.1) houver expirado sem que o depositante tenha 
tlcposlto.do ou tenha declarado niio desejar doposttnr omondll.S de 
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acordo com esse ortl~o. o Escritório Intemaclonol notl!lcar~ o 
tnto à Administração encarregada do exame preliminar Interna· 
clonu.l. 

Regra 63 

Exigências mínimas para a.s Administrações encarregadas do 
exame prelimJnar internacional 

63 .I DeC!nlção das exigências mlnlmns 
As exic&ncio.s mínimas a que se retere o artigo 32.3), serão 

as seguintes: 
1) 'D. Repartição nacional ou a organização lntergovernamcn

tnl dever~ possuir pelo menos 100 !unclonárlos de tempo Integral 
dotados de hab11ltnção técnica suC!clente pura reallznr os exames; 

Ul essa Repartição ou essa organização deverá possuir pelo 
menos a documentação mínima a que se retere -a regra 34 ade .. 
quadnmente adaptada às flnalldades do exame; 

Ull essa Repartição ou essa or~anlzação dever~ possuir pes
soal capaz de realizar o exame nos ramos que o mesmo abranger 
e dispondo dos conhecimentos Ungulstlcos necess~rios à compreen
são pelo menos das llnguas cm que a documentação minlma men
cionada na regra 34 estiver redigida ou traduzida. 

Regra64 

Estado da técnica para efeito do exame prelinúnar lntema.cional 

64 .I Estado da técnica 
a.) Para os !lns do artl~o 33.2) e 3), tudo quanto to! tornado 

acessível no públlco em todos os recantos do mundo por divul
gação escrita (inclusive desenhos c outras ilustrações), desde que 
esta colocação à. disposição do públlco haja ocorrido antes da data 
pertinente, será considerado como estado da técnica. 

b) Para os fins da alínea a), a data pertinente será: 

1) com ressalva da alínea a), a data do depósito lntemaclonal 
do pedido lntemoclonal que constituir o objeto do exame preli
minar Internacional. 

lll quando o pedido Internacional que consUtulr o objeto do 
exame prellmlnar lntemaclonal reivindicar de maneira hábll a 
prioridade de um pedido anterior, a data do depósito desse pedido 
WtterJor. 
G4. 2 Divulgações não-escritas 

Nos casos em que a colocação à disposição do público houver 
ocorrido por melo de uma divulgação oral, de uma utilização, 
de uma exposição ou outro melo não-escrito ( .. divulgação não
escrita") antes da data pertinente tal como de!lnlda na regra 
64.l.b) e em que a dato dessa divulgação não-escrita estiver In
dicada cm uma dlvul~ação escrita que !o! tomada accssivel no 
púbUco depois da data pertinente, a divulgação não-escrita não 
será considerada como Integrando o estado da técnica para os !lns 
do artigo 33.2) e 3). Todavia, o relatório de exame preUmln!'f 
lntemaclonal deverá chamar !Ltenção para uma tal dlvulgaçao 
não-escrita na !arma estabelecida na regra 70.9. 

64.3 certos documentos publlcaqos 
Quando um pedido ou uma patente, que constituiriam parte 

integrante do estado da técnica para o' !lns do artigo 33.2) e 3) 
caso houvessem sido publicndos antes da data pertinente meneio· 
nada na regra 64.1, houverem sldo pubUcados como tal depois da 
data pertinente mas depositados antes da data pertinente ou hou
verem relvlndlcado a prioridade de um pedido nn terlor, depositado 
antes <ia data pertinente, esse pedido ou essa patente publicados 
não serão considerados como constituindo parte integrante do es· 
tado da técnica para os !lns do artigo 33.2! e 3)._ Entretanto, o r~
ln.tório de exame prellmlnar internacional devera. chamar ntençao 
para um tal pedido ou patente na !arma prevista na regra 70.10. 

Re~65 

Ativld11de inventiva ou não-evidência 

65 .I Relação com o estado da técnlcn 
Pnrn os !lns do artigo 33.3), o exame preUmlnar lntemnclo

nal deverá levar em consideração n relação existente entre uma 
determinada relvlndlcaçüo c o estado da técnica cm seu conjun· 
tn. Deverá levar em consldernçtlo não" só a relação existente entre 
a relvlndlcaçüo e os documentes Individuais ou as partes do tais 
documentos considerados lndlvldualmcnte, mas igualmente a re
lnçüo existente entre a rclvindlcnçUo c n'! comblnnçõ"~ de t~l~ do
cumentos ou partes de documentos, quando t"D.is comiJlnaço:!s to
rem evidentes para um técnico no assunto. 

05.2 Data pertinente 
Para os !lns do artigo 33.3), n dntn pertinente pnrn o estudo 

da atlvldade Inventiva (não-evidência) será -a data prc.crltn na 
regra 04.1. 

Regra GG 

Processamento na Adminlst.ra.ção encarregada do exame 
preliminar in ternaciona.l 

00,1 Base do exame prcl1mlnnr internacional 
Antes de ser tnlclo.do o exame preliminar internacional, o de· 

posltante poderá lazer emendM de acordo com o nrll~o 34.2)b); o 
exame preUmlnnr lnternnclonnl abrangerá Inicialmente as relvln
lliicnçõcs, a descrição c os desenhos tnl como contidos no ped1do tn .. 
ternacional na ocn.slão em que tlvcr inicio o exn.mc preliminar in
tcmaclonal. 
68.2 Prlmelro parecer escrito da Administração encarregada do 

exame preliminar lnternnclonal 
a) Se a Adrnln1strnção encarregada do exame prellmlnar ln

temnclonal: 
1) !or de parecer que o pedido Internacional contém qualquer 

dtl.'l talhas descritas no o.rtlgo 34.4); 
ti) for de parecer que o relatório de exame preliminar 1nter

na.c1onal deveria. .ser negativo em relação a qualquer uma das rei
vindicações em virtude do !ato de que a Invenção nele reivindicada 
~1 ~w pareça ser nova, não pareça. envolver uma atlvidade inventiva 
(não pareça ser não-evidente), ou não pareça suscetlvel de aplica
ção industrial; 

111) constatar qualquer falha na !ormiL ou no conteúdo do pe
dido Internacional de acordo com o Tratado ou o presente Regu!IL
mento de execução; 

!v) considerar que qualquer emenda vai além da exposição 
contida no pedido lntemaclonal, tal como depositada; ou 

vl desejar juntar no reliLtório de exame preliminar Internacio
nal observações relaUvas à clarez!L das relvlndlcações, da descrição 
c dos desenhos ou à questão de saber se a.s ra1vlnd1cações baseiam
se Inteiramente na descrição; 
a dita Admlnlstração o not!!lcará por escrito no depositante. 

b) A notl!lcação deverá expor, de forma pormenorlziLda, os 
motivos do parecer da Administração encarregado. do exame preU
mlnar lntemaclonal. 

c) A notl!lcnção dever:\ sollcltar ao depositante que apresente 
uma resposta escrita acompanhada, quando for o caso, por emen
da.s ou corrcções. 

d) A notl!lcação deverá lixar um prazo para a resposta. Esse 
prazo deverá. ser razoável, levando em conta. as circunstâncias. 
De-..·er:i ser normalmente de dois meses a contar da data. da noti
ficação. Não deverá em hipótese alguma. ser tnferlor a um mês a. 
contar dessa. data. Deverá ser de pelo menos dois meses a. contar 
dessa d-ata, quando o relatório de pesquisa intemncionn.l !ar trans
mitido no mesmo tempo que a notl!lcação. Não deverá em hipó
t-ese alguma. .cJer superior a. três meses a contar da data em qu·~stão. 

66.3 Resposta !erma! à Administração encnrxegada do exame 
prellmlnar internacional 

a) O depositante poderá responder à solicitação da Adminis
tração encarregada. do exame preliminar internn.clonal, mencio
nada na regro. 66.2.c), etetuando emendas ou correçõe.s ou- cnso 
discorde do parecer dessa Administração - apresentando argu
mentos, conforme o cnso, ou por ambos os meios .. 

b) Qualquer resposta deveriÍ. ser apresentada dlretamente à 
Administração encarregada do exame prellmlnar lntemaclonal. 

66.4 Posslbllldade adlclonal de emendar ou do corrl~lr 

a) Se a Administração encnrxe~adn do exame prellmlnar !n
ternacional desejar emitir um ou vó.rlos pareceres escritos adicto. 
nais, poderá fazê-lo, invocando ns regrn.s 66.2 c 3. 

b) A pedido do depositante, a Administração encarregada do 
exame pr~Umlnar intcrnacionnl poderá oferecer-lhe uma ou várias 
posslbllldndes adlclon.U. de apresentar emendas ou correções. 

66.5 Emendas 
Qualguer alteração além da retl!lcação de erros evldentes de 

trnnscrlçao, no.s relvindicnções, na descrição ou nos desenhos, in .. 
cluslve qualquer supressão de re!v!ndlcnçõcs, qualquer omissão de 
passagens da descrição, ou quo.lquer om1ssfi.o de certos desenhos, 
será co~idcra.dn. como uma. emenda. 
66.6 Comunicações !n!ormn!s com o depositante 

A Admlnlstraçúo enco.rrc~nda do exame preliminar lntemo.
cionnl poderli., a qua.lqucr tempo, comunicn.r-sc de mn.nelra intor· 
mnl com o deposlttmtc por telefone, por escrito, ou por meio de 
entrevistas. 

A dltn Admlnlstraçiio decidir~, a seu critério, se deseja conce
der mais de uma entrevistn quando o depositante o ~ollcitnr, ou 
.se dcscjn responder a uma comunlcnção escrltn lntormnl do de .. 
posltante. 
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66,7 Documento de prioridade 
n) Se a Administração encarregada do exame preliminar !n

ternnc!onallleces.s!tar de uma cópia do pedido cuja prioridade !or 
reivindicada no pedido lnternaclonn!, o Escritório Internacional lhe 
envin.riL prontamente, n. pedido, uma. tal cópia, desde que, se o pew 
d1do for apresentado antes do :Ji'..scritório Internacional haver re
c~bldo o documento de prioridade de acordo como n regrn 17 .l.al, 
o depositante remeta a dita cópia, a sua escolho., o.o Escritório In
ternaclono.l ou dlretamente b. Administração encarregada do exame 
preliminar lnterno.c!ono.l. 

b) Se o pedido cujo. prioridade !or reivindicado. estiver redigi
do em um o. linguo. dl!eren to do. li.nguo. ou de um o. das l!nguas da 
Administração encarregado. do exame preliminar !nternaclono.l, o 
depositante lhe remeterá, por solicitação, umo. tradução no. dltn 
llngua, ou numo. das ditas l!nguas. 

c) A cóplo. que o depositante deverá remeter, de acordo com o. 
alinea a) e a tradução a que se refere a nlfnea b), deverão ser reme
tidas o mais tardar o.o se expirar um prazo de dol8 meses o. con
tar do. do. ta do pedido ou da solicitação. Se elas não !orem reme
tidas dentro desse prazo, o relatório de exame preliminar Interna
clono.! será leito como se a prioridade não houver sido r<lvlndlcada. 

66. a Forma das correçõeB e das emendas 
a) o depositante será solicitado a fornecer uma folha de 

substituição para cada tolha do pedido lnternnclono.l que, devido 
a uma correção ou emenda, divirja da !olha originalmente depo
altada. A ca.rta que acompanhar 811 folhas de substituição deverá 
chamàr a atenção para as divergências entre as !olhns substitui• 
d811 e 811 !olhas de substituição. Se a emenda resultar na supressão 
de uma !olha Inteira, essa emenda deverá ser comunicada em uma 
carta. 

b) A Administração encarregada do exame preliminar lnter
nacionn.l aporá em cada !olha de substituição o número do pedido 
!nternac!ono.l, a data em que !o! recebida e o carimbo de ldentl!l
cação dessa Admlnl8tração. Conservará em seus arquivos qualquer 
!olha de substituição, a carta que acompanhar a !olha ou folhas de 
substituição e qua)quer carta mencionada na última frase da 
allnea al. 

Rerra 61 
Matéria a que "" n>fere o artlro 34 .4)a)l) 

67.1 De!lnlção 
Nenhuma Admlnl8traçiio encarregada. do exame preliminar 

Internacional será obrigada a realizar um exame preliminar Inter
nacional de um pedido Internacional cuja matéria e na medida em 
que a matéria seja uma das seguintes: 

IJ teorins c!enti!lc811 e matemátlc811; 
tll variedades vegetais, raças animais, processos essencialmen

te biológicos de produção de vegetnl8 e nnlmal8 que não os proees
BOS microbiológicos e os produtos obtidos através desses processos; 

WJ planos, princlp!os ou métodos para a realização de negó-
cios, de ações puramente !ntelectuw ou de jogos; 

1vl métodos de tratamento do co,.Po humano ou animal pela 
clrurglo. ou a. terapia, aaslm como métodos de diagnóstico; 

v) mer811 apresentações de Informações; 
vil programa& de computadores na medida em que a Admln18-

tração encarregada do exame prellmlnar Internacional estiver de
saparelhada para proceder a um exame prellmlnar Internacional 
de tal8 programas. 

Regra68 
Falta de unidade da lnvençii.o (exame prellmlnar Internacional) 

68.1 Ausilnc!a de solicitação de pagll.lllento 
Se a Admlnl8tração encarregada do exame preliminar Inter

nacional for de parecer que a exigência de unidade da Invenção 
não !ol satisfeita e decidir não sollcltar que o depositante limite 
as re!vlndlcações ou pague taxas adlclonal.s, ela !ará o relatc!r!o de 
exame preliminar lnternnclonnl, com ressalva do artigo 34.4) bl, 
em relação o.o pedido Internacional completo, Indicando, porém, 
nesse rela.tórlo, que, em sun oplnlõ.o, ele não .sn.tisrnz n. exigênclo. 
de unidade da. Invenção, especl!lcando os motivos ·de sua oplnli\o. 

68.2 Sol!c!tação de llm!tação ou de pagamento 

Se a Adm1nlstrnçúo cncu.rrcgndu. do cxo.mc prcllminn.r 1ntcr~ 
nllclonnl !ar de pnreccr que o pedido não sntt.s!nz a. cxlgêncln de 
unldndc de invenção c decidir sollclta.r quo o dcpos1ta.ntc, n suo. 
escolho., ltmlte u.s rcivlndlcnçõcs ou pn~uc to.xns ndlclonnts, lndi
cnr:'l. pelo menos umn pa:;.~ibllidnde de llmltnr;üo que, cm :mn opl
niüo, :m.Usfnz a cxlgênclo. n.plicávcl c cspcc1!1cnri\ o montante dn .. 'l 
tu .• "\M n.dlclon[ili] e os motivos pcloB qual8 coru:;ldcru. que o pedido 
Jntcmnclonnl nüo .sntlsfnz a cxl~têncln de unldndc de lnvençllo. 
l~'lxnró. no me:-;mo tempo um prnzo, que leve cm consldcrnçüo n.'l 

clrcun.stúncla.s do caso, pnrn. que seja nt~ndldn c.s..~n. Mllcltn.ção; tol 
prnzo nfLo poderá ser inferior a. um mês nem superior n dots meses 
n contar da data du sollc!tnção. 

68 . 3 Tnxa adicional 
a) O montante do. taxa adicional para. o exll.llle preliminar ln

tcrnn.clono.l o. que se refere o [U"tigo 34.3)n), seró. detcrmlnn.do pela 
Admlnistro.çfio competente encarregada do exo.mc prellminn.r 1n
tcrnac!onal. 

b) A taxa de adlcional para o exame preliminar !nternaclono.l, 
a que se relere o artigo 34.3)a), deverá ser paga dlreto.rnente b. 
Admlnl8traçõ.o encarregada do exame prellm!nar Internacional. 

c) Qualquer depositante poderá pagar a taxa adicional sob 
protesto, 18to é, juntando uma declaraçõ.o !undll.lllentada. tendente 
a demonstrar que o pedido Internacional preenche a condição de 
unidade de invenção ou que o montante da taxa adlclonal exigida 
é exce.ss:!vo. Uma coml.ssão de três membros ou quo.lquer outra lns
tlmctn. especial da Admlnl8tração encarregada do exame prellm1-
nar !nternaclono.l, ou qualquer autoridade superior competente, 
examinará o protesto e, na medida em que o julgar justificado, or
denará o reembo!Bo, total ou pareio.!, da taxa adicional o.o depoa!
to.nte. A· pedido deste último, o texto de seu protesto bem como o 
da decl8i\o serão comunicados à.'l Repartições eleita&, na forma de 
anexo o.o relatório de exame preliminar Internacional. 

d) A coml.ssão de três membros, a Instância. especlo.l ou a au
toridade superior competente a que se refere a alinea cl não deve
rá. Incluir qualquer pessoa. que haja participado da decisão, objeto 
do protesto. 
68.4 Procedimento no cnso de limitação Insuficiente das reivin
dicações 

Se o depositante limitar as reivindicações, porl!m de forma 
Jnsu!lclente a satisfazer a exigência de unidade da invenção, a 
Admlnl8tração encarregada do exame prellm!Dar internacional 
procederá da. maneira prevista no artigo 34.3) o). 

6a. 5 Invenção pr!nclpo.l 
Em caso de dúvida quanto à questão de saber qual é a Inven

ção principal para os fins do artigo 34.3) c), a Invenção mencio
nada em primeiro lugar nos reivindicações será considerada como 
a Invenção principal. 

Rerra 69 
Praao para o exame prel!mlnar 1nternacloDal 

69.1 Prazo para o exame preliminar lnternac!ono.l 

aJ Todos os acordos concluldos com Administrações encarre
gadas do exame prel1m!nar Internacional estabelecerão o mesmo 
prazo para a elaboração do re!atc!rio de exame preliminar Interna
cional. E>se prazo não deverá exceder: 

ll 6 meses a partir do Inicio do exame prellmlnar Interna
clona!; 

tlJ quando a Adm!nl8tração encarregada do exame preliminar 
Internacional houver enviado uma solicitação de llmltação das 
reivindicações ou de pagamento das taxas adicionais (artigo 34.3)), 
a meses a partir do Inicio do exame prellmlnar Internacional. 

b) o exame preliminar internacional será. Instaurado· tão Jogo 
a Administração encarregada do exame preliminar Internacional 
receba: 

!) de acordo com a regra 62.2. al, as reivindicações tal como 
emendadas em virtude do artigo 19; ou 

UJ de acordo com a regra 62.2. b), uma notl!!cação do Escri
tc!rio Internacional no sentido de que nenlluma emenda decorren
te de disposição do artigo 19 to! depositada dentro do prazo deter
minado ou de que o depositante declarou não desejar fazer tal8 
emendas; ou 

ll!J quando o relatc!rio de pesquisa Internacional estiver em 
poder da Admlnlstraçiio encarregada do exame prel1m!nar ln ter
nacional, uma notl!!caçi\o do depositante manifestando o desejo 
de que o exame pre!lm!nar lnternaclono! seja !n!c!ado e vl8e as 
relvlndlcações tal como !ornm espec!!!cadas nessa. notl!lcnçúo; ou 

lvJ uma notltlcnção da declnraçüo do Admln!strnçüo encarre
gada do pcsqul8n lnternnc!onol de que nüo será !e!to qualquer 
relatório de pcsqu!sn lnternac!ono.l (artigo 17. 2) nl J. 

c) Se n. Atlmlnlstrnção competente cncnrrcgndn do exame 
prellmlnnr lnternnclonnl pertencer à. mesma Rcpnrtlçüo nacional 
o~.' O. mc)lmn orgnnlznção lntcrgovcrnnmcntal que n Aclnllnlst.rn
çuo encarregado. dn pesquisa lnternnclonnl, o exame preliminar 
lntcrnnclonnl poder:\, caso AdmlnlstrnçflO cncnrrcgadn do exame 
prelhn!nar o desejar, ser lnlclndo no mesmo tempo que n pesquisa 
lntcrnnclonnl. Ncs/ie caso, o rclntórlo de exame preliminar tntcrnn
clonnl clcverú ser feito, núo o!Jstnntc ns disposições dn nlincn al, o 
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mais tardar 6 meses depois de expirado o prazo concedido, de 
acordo com o nrtlgo 19, pnrn a modltlcaçiio dn..'l rctvlndlcações. 

Regro. 70 
ltelatórlo de exame preliminar Internacional 

70.1 Dctlnlção 
No sentido desta regra.. por ''relatório" deveró. ser compr~n~ 

dldo o relatório de exame prcllmlnar !nternac!onal. 
70.2 Base do relatório 

o.) Se ns rclvlndlcaçõc.':l houverem sido emendndn.s, o relo.tórlo 
scró. elaborado, à base das rclvlnd1co.çõcs tal como fornm cmcn· 
dadWI. 

h) Se, de acordo com a regra 66,7. c), o relatório houver 
sido elaborado como se n prioridade não houvesse sido re!v!ndl· 
cnda, o relatório deverá m,cncloná·lo. 

c) Se a AdminiStração encarregada do exame preUm!nar In
ternacional julgar que qualquer emenda vai além da expoolção 
do pedido internacional tal como !o! depooltado, o relatório será 
feito como se tnJ emencl:l niio houvesse sido eretuada e o assina
lará, assim como também explicará por que motivos julga que a 
emenda vai além da exposição cm questão. 
70.3 Identitlcações 

O relatório ldenti!lcar:i a Administração encarregada do exa
me preliminar lnterno.ciona.l que o elaborou, indicando o nome 
dessa Administração, e ldcnt!!lcará o pedido internacional, !ndl· 
cando o número desse pedido, o nome do depositante, o nome da 
Repartição receptora c a data do· depósito internacional. 
70.4 Datas 

O relatório Indicará: 
I) o. data em que o pedido de exame prel!mlnar !nternacio· 

na! !o! apresentado; e 
11> a data do relatório; esta dever:i. ::;er a data de conclusão 

do relatório. 

70. 5 Cl~ssl!lcnção 

a) O relatório repetira a classlllcação fornecida de acordo 
com a regra 43.3 se a Adm1nlstro.ç5.o encarregada do exame pre
liminar internacional estiver de acordo com essa clnssiticaçãa. 

b) Caso contró.rlo, a Administração encarregada do exame 
prel!mlnar internacional lndlco.r:!. no relatório a class!!lcação. pelo 
menos segundo a Classl!lco.ção Internacional das Patentes, que ela 
considerar correto.. 

70.6 Declaração a que se retere o artigo 35.2J 

a) A declaração mencionada no artigo 35.2) consistirá em 
um "SIM" ou "NAO", ou um equivalente dessas po.lavrns na lingua 
do relatório ou um sinal apropriado especl!lcado nas Instruções 
Admln!strnt!vns, e será seguido dns citações, expllcaqões e observa
ções, caso as haja, previstas na ultima !rase do artigo 35.2l. 

bl Se não estiver conforme a qualquer um dos três critérloo 
mencionados no 'artigo 35.2) la saber, novidade, atlvldade lnvcntl· 
va lnão-evldênc!a), aplicação Industrial) a declaração ser:i negati
va.. Se nesse caso, qualquer um desses critérios, tomado separada. 
mente, houver sido satisfeito, o relatório especltlcará o mesmo. 

70.7 Citações a que se relere o artigo 35.2) 
a) o relatório citará. os documentoo co!l8!derados como aptos 

a apoiar aà declarações !e!tas de acordo com o artigo 35.2). 
bl As disposições da regra 43.5. b) e e) apllcar-se-iio também 

ao relatór!o. 

70.8 Expl!cações a que se relere o artigo 35.2) 

A.'! Instruções Adm!nlstrat!vali conterão pr!nclplos bil.slcos para 
oo casos em que o.s explicações mencionadas no urtigo 35.2) de
vam ser ou não fornecidas, nsslm coma pam a. forma dessas ex
plicações. Esses pr!nc!plos básicos deverão !undar-se nos critérios 
seguintes: 

!) expl!cações deverão ser !orneeldas cada vez que o. decln· 
ração ror negativa a respeito de qualquer relvlndlcaçiio; 

!!) expl!cações deverão ser !ornecldo.s cada vez que a declara· 
ção !or positiva, salvo se os motivos que levaram à citação de um 
documento qualquer sejam !licels de perceber através de consulta 
do documento cltndo; 

111) cm regra gcrul, deveriio ser rornccldn.s expllcaçõcs ao se 
tratar do caso previsto na última !rase da regra 70.6, b). 

70. O Dl\1!lgações não-escritas 
Qualquer dlvulgaçüo nãa·cscrlta n que se reflrn o rclntórlo 

em virtude da regra 04.2 ser!L mencionada pcln indicação do !ato 
do que se trntn de. um tal tipo de dlvul~nçiio, pela d1\tl\ cm QlW 

a divulgação escrita referente à dlvulguçao nao·escrlta !o~ 
da acesslvel no públlco, e pela data cm que a d!vulgaçuo 
escrita !o! feita publlcamentc. 

70.10 Certos documentos publlcados 
Qualquer pedido ou patente publlcado cm 

64.3, seró. mencionado como tal c seguido de urna lndllcaçfco 
sua data de publicação, de sua data de depósito ou 
de prioridade re!vlndlcnda lcaso haja uma!. 

A respeito de qualquer data de prioridade reivindicada 
qualquer desses documentos, o relatório poderá. indicar que, 
parecer dn. Administração encarregada do exame prcllmlnnr 
temnclonal, essa data não foi rt:ivtndlcndn de maneira válida. 

70.11 Menção de emendas ou de correções de certas talhas 

Se houverem sido feitas moditica.ções ou 
Administração Cncarregadn do exame prellminar 
tal fato seri especitlcado no relatório. 
70.12 Menção de certos d~:fcltos. 

Se a Administração encarregada do exame prellm!nar 
clonal for de parecer que na ocasião em que preparar o rel:atóorio 

1l o pedido internacional contém qualquer uma das 
mencionadas na regra 66. 2a) iii) tará consto.r esse parecer e 
motivos relativas ao mesma no relntórto; 

1ll o pedido internacional está. suqelto a uma das 
ções mencionadas na regra 66.2a)v), poderó. fazer 
opinião no relatório e, caso o taça, as motivos relativos 

70.13 Observações relativas il unidade da Invenção 
Se o depositante houver pago taxn.s adicionais pelo exame 

liminar lnternaciooal, ou se o pedido Internacional ou o exame 
l!mlna.r internacional houver sida limitada de acordo com o 
go 34.3). o relatório o lndlcn.rá. Além disso, quando o exame 
liminar internacional houver sido efctuado à. bo.se de rei'"·natc: 
ções llmlta!las lo.rtigo 34.3la) ou unicamente a base 
çiio principal art!~o 34.3) cl,i o rel~tórJo !ndlcari que 
pedido internacional constltuiram o objeto do exame pr<,llnlln: 
internacional f'! que partes não a const1tu1ram. 

70.14 Assinatura 
O relatório será assinado por um !unc!onó.r!o at:torlzado 

Administração encarregad:l. do exame preliminar internn.clonal. 

70.15 Forma 
As condições materiais quanto à rorma do relatório serão 

clflcadns na Instruções Administrativas. 

70.16 Anexos ao relatório 
Se as relv1ndico.ções, a descrição ou 

sido emendados ou se qualquer parte do 
ver sido corrigida junto il Adm!nls 
preliminar internacional, cada !olha 
acordo com a regra 66.8.b)seró. 
de substituição subst!tuidns por 
terlores não serão anexadas, Se a. 
carta, uma cópia dessa carta será lgtia!Jne:nte 

70.17 L!ngua do relatório e dos anexos 

a) O relatório será elaborado na llngua de publicação do 
d!do !nternnc!onal a que disser respeito. 

bl Qualquer anexo deverá ser apresentado na lingua em 
!o! depositado o pedido !ntcmaelonaJ a que se reterir e, caso 
dl!erente, também na l!ngua em que !o! publicado esse 
ln ternaclonal. 

Recra 71 
Transmissão do relatório de exame preliminar lnl'<moaelona1 

71.1 Destinatários 
A Administração encarregada do exame preliminar 

clonai transmitirá, no mesmo dia, uma cópia do relatório de 
prelimlnnr Internacional c de seus anexos, se os houver, o.o 
tório Internacional, e uma cópia no depositante. 
71.2 Cópia de documentos citados 

a) O pedido a que se relere o artigo 36 .4) poderá ser 
sentado n qualquer momento durnntc 7 nnos n. pa.rtir dn da.tn 
depósito do pedido Internacional a que se relere o relatório. 

bl A Administração encarregada 
nacional podcrli exlllir que a parte 
eleita! que lhe apresentou o pedido, 
paro c expedição das cópias, O montante 
ctctcrminndo nos acordos a que se 
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entre a Admlnistrnção cncnrregnda do cxnmc prellminnr interna .. 
clonnl c o Escritório Internnclonnl. 

c) Qun.~qucr Admlnlstrnçfio encnrregndn: do exnme prcllmlnnr 
lnternnclonnl que nf\O deseje enviar cópias dirctnmente a nenhu
nla R.cpnrt!ção eleito cnvlnrá umn cópln no Escritório Int<lrnn
clonn.l que então procederá conforme estipulado nas nlincn.:J a) 
e bl. 

d) Qualquer Admlnlstrnção cncnrrcgnda do exame preliminar 
lnternnclonnl poderá con!lnr ns tarefas mencionadas nas nlineas 
a) e cl a outro orgnnlzação responsável perante ela. 

Itegra 72 

Trnduçiio do relatório de exame prellminar Internacional 

72. I Llnguas 
n> Qualquer Estado eleito poderá exigir que o rc!ntórlo de exa

me preliminar Internacional, elaborado em uma lingun dl!crcntc 
da l!ngua o!lclnl ou de umn das línguas otlclals de suo Rcpnrtlção 
nncJonnJ, seja. traduzido po.rn o alemão, o espanhol, o francês, o 
lllglês, o japonês ou o russo. 

b) Qun.lquer exigência desse gênero deverá ser notificada n.o 
Eocrltórlo Internacional, que a publicará prontamente na Gnzcta. 
72.2 Cópias de traduções para o deposltnnt<l 

O Escritório Internacional transmitirá uma cópia de cadn tra
dução do relatório de exame preliminar lnternaclonnl ao deposi
tante, na mesma ocasião cm que comunicar essa tradução à ou 
às l\epnrUções eleitas Interessadas. 

72.3 Observações relativas à tradução 

O depositante poderá fazer observações escritas a. respeito do 
que, em suo. dpiniõ.o, constitui erros de tradução contidos na trn
~uç:ão do relatório de exame preltmlnar internacional e deverá 
enviar urna cópia dessas observações a. cada uma das Repartições 
eleitas Interessadas e ao Escritório Internacional. 

Regra 73 

Comunicaçã.o do relatório de exame preliminar internacional 
73.1 Preparo de cópias 

O Escritório Internacional preparará as cópias dos documen .. 
tos que deverfUJ ser comunicados de acordo com o artigo 36.3) a>. 
73.2 Prazo de comunicação 

A comunicação prevista no nrt!go 36.3) al deverá ser feita tiio 
rapidamente qun.nto possivel. 

Itegra 74 

'l'radução e transmissão dos anexos ao relatório de exame 
preliminar internacional 

74.1 Prazo 

Qualquer folho de subst!tu!ção a que se refere a regra 70.16 
ou qualquer emenda menciona.dn na última frase dessn regr:t que 
houverem sldn depositadas antes da remessn da tradução do pe
dido lnternaclonal exigida de acordo com o artigo 39, ou quando 
a. remessa dessa tradução for regida pelo artigo 64.21 al li e hou
l"cr sido depositada antes da remessa da tradução do pedido !nter
nnelonnl como prescrito no artigo 22, deverão ser trnduzldns e 
transmitidas no mesmo tempo que a remessa menclonndn no nrtlgo 
39 ou, quando apl!cávcl, no artigo 22, ou se depositadas I mGs 
antes dessll remessa ou I mês depois dessa remessa, deverão ser 
traduz!dns e transmitidas um mês depois que houverem s!do depo
s1tnd.s. 

Itegra 75 

Retirada do pedido internacional, do pedido de exame preliminar 
internacional ou de eleições 

75.1 R.ctlradns 

n) A rctlrndn do pedido interna.clonnl ou de todas ns clcl~ões 
poderá. ser ctetundn antes de expirado um prazo de 25 meses n 
contnr da dnta de prioridade, cxccto no casa de qualquer Estndo 
e~clto cm que o processo ou o exame naclonn.l jl\ tcnhnrn sida lnt .. 
c!nrto3. :. re'.lradn dn clc!çiio de qualquer Estado eleito poderá ser 
efetundn. na. datn cm que !orem inlclndos nesse Estndo o procc.'i::;o 
c o cxrunc. 

b) A retirndn será e!ctunda. por melo de uma notn r.8slnnc:!r. 
pelo dcposltnntc pma o Escr!tôr!o Internacional. No cnso a q~c 
se retere a rcgrn 4.8.bl, a nota exigirá n usslnnturn de todos os 
dc}losltantes. 

75 .~ NoUflcnç:lo Us Repartições eleltn.'i 

a) O !llto dn retirada tio pedido de exame prellminnr inlt!r
nnclounl 011 <lL• todas as elel!:iH.~S scr!1 natiflr,nt\o pront:1mentr nela 

Escritório IntcrnnclonnJ ils Repartições naclonnls de todos os Es
tndos que, ntó o momento da retlrndn, eram Estados eleitos c te· 
nhnm sido uvlsndos de sun. clelçüo. 

b) o !nto du. retirada de uma eleição e n data do recebimento 
dn rctlrnda seráo notificados prontamente pelo Escritório Intcr
nnclonnl ii. RcpartiçfLO eleltn lntcrcssndu, salvo se esta nlndn nilD 
houver sido inforrnndn de suu eleição. 

75.3 Notltlcuçiio à• Administração cncnrregndn do exame prcll
mlnnr Internacional 

O fato da rct!rnda do pedido de cxnmc prc:tm!nar !ntcma· 
clonai ou de todn.s as eleições será notltlcudo prontamente pelo 
Escritório Internnclonnl à Administração cncnrrcgndn do exnmt· 
prel!mlnar lnternac!onal se esta tilt!ma, no momento da retirada, 
houver sido informada da existência do pedido de exame prcll
rnlnnr lnternn.cional. 

75.4 Faculdade concedida pelo arUgo 37.41 bl 

a> Qualquer Estndo contratante que deseje invocn.r o beneficio 
da faculdade prevista no artigo 37.41 bl deverá not!!!car este fato 
por escrito no Escritório Internnelonnl. 

b) A not1!1cação a que se relere a alínea a) será publ!cada 
prontamente pelo Escritório Internnclonal na Gazeta c apllcar .. sc~:í 
aos pedidos internaclonnls depositados mais de um mês depois d~ 
data de publ!cnçüo do exemplar que n pub!!cou. 

Regra 76 

Línguas dns traduções e montantes das taxas de acordo com o 
artigo 39.1): Tradução do docwnento de prioridade 

76.1 Notlflcnção 

a) Qualquer Estado contratante que exija a remessa de umn 
tradução ou o pagamento de uma taxa nacional, ou ambos, de 
acordo com o artigo 39 .I J, deverá. notltlcar ao Escritório Inter
nncionnl: 

I l as línguas das quais exige uma tradução c a língua em que 
esta devera ser !eltn; 

11) o montante dn taxa nacional. 

b) Qualquer not!f!cação recebida pelo Escr!tór!o Internacional 
de acordo com a allnen a) aer:í. publicada pelo dito Escritório na 
Gazeta. 

c) Se as exlgên'c!ns·a que se retere a alinea a.) torem mais tarde 
modltlcndas, essas modl!lcnções deverão ser notiflcndns pelo Es
tado contratante ao Escritório lntemac!onnl, c este ú!t!mo publ!
cará. sem demora a notificação nn Gazet..a, Se a moditicação !ar no 
'ent!do de que uma tradução seja exigida cm uma língua nõo 
exigida antes, essa modltlcnção não tcró. efeito senão em rc 1ação 
nos pedidos de exame preliminar internnctonnl apresentados mais 
de do!s meses depois da publ!cação da not!!!coção na Gazeta. De 
outro modo a dnta efet!va de qualquer mod!f!cação será detcrm!
nndn pelo Estado contratante. 

76.2 Linguas 

A língua em que umn tradução poderá. ser exigida devcr:í. ser 
um.J. lim!'un oficial da Repartição eleita. Se houver vó.rlns lin~un:i 
o!lc!a!s,.nenhuma tradução poderá ser cxlg!da se o pea1do !nter
nnclonal estiver redigido cm uma delas. Se houver vá.rlns línguas 
oficiais c se uma traduçfi.o tiver de ser fornecida, o depositante 
podcni escolher qualquer uma dessas lfnguns. Nf\o obstante as 
dlspos!çõcs precedentes nesta nlinea, caso haja várias llnguns o!l
clnls, mas a legislação nacional determinar n. utiliznção d-e uma 
dessas linguns pelos estrangeiros, uma traduçiw nessa lingun po
derá. ser exigida. 

Re~ra 77 

Facuhlade a que se l'cfere o nrtigo 39.1 J!J 1 

77,1 Exerci elo da fnculdnde 

a) Qunlqur.r E~tndo contratante que conceda pmzos que ex .. 
pirem dei~ols do prnzo previsto no nrtlgo 30.1J u), ctevcrú. notificar 
no Escrllol'lo Internnclonnl o~ prazo:-; assim concedidos. 

hl Qualquer notU'Ienr;:lO recebida pelo E.::critórlo Internnclono.l 
de ncm·do com n nllncn a 1 será publlcada prontnmcntr.• por es!IC 
E.~cJ·Itórlu lHJ. Gnzetn. 

c) As notificações rcl~t.lvns iL n.breviru;ilo de um prazo nntc
rlomcntc fixado apllcar-se-üo nos pedido:; dL' exame prellminar 
lnlernnclonnl aprcst•nt:alos depois de e:tplrnrlos tn··~; mt'scs con
t.mlw; a partir d~~ data til' publlcar:~lO da notlrlc:wüo pelo I•:s'crltórlo 
Intc,·nnclonal. 

c!) A~ nollflc:u:fH•s relntlvns iL prolonr,nr;üo d1~ ll~ll nraw :H1tf'· 
l'int·m·.~ntl' fb:;Hio tr~J'fLD efeito de~clf• o mmw~11to cln p~Jbll!~nr•i\o Jwln 
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Escritório Internnclonal no. Gnzctn nos casos de pedJdo.'i de cxnmé 
prcl1m1nnr lntemncionnl cm curso O. dn.tn dessa publicnçüo ou 
apresentados d~pols des~;n datn ou, se o Estado c'mtrntnnte que fi
zer a notlflcnçno tlxnr uma data ulterior, nestn última data. 

Regra 78 
Emenda das reivindlcar;ões, da. de:;crição e dos desenhos 

junto às Repartições eleitas 

78.1 Prazo, no caso da. clelçio ocorrer antes de expirados 10 
mP.scs n contar da data de prlorldndc 

a) Qua.ndCJ n eleição c!c qualquc:r Estado contratante for rea
Uznda antes de expiradas 19 meses a. conto.r do. data de priorida
de, o depositante que desejar exercer o direito concedido pelo 
artigo 41 deveró fazê-lo depois da transmissão do relatório ee 
exame prellmlnar Jntemaelonal em obediência ao artigo 36.1) e 
antes da expiração do prazo apllcóvel de acordo com o artigo 39 
desde que, se a citada transmts.são não houver sido efetun.da aÓ 
se expirar o pruo a que se retere o artigo 39, ele exerça esse 
direito o mais tardar na data de expiração desse prazo. Em am
bos os casos o depoaltante poderá exercer o direito em questão 
em tlUalquer outra data, se assim o permitir a legl.slação nacional 
do Estado em causa. 

b) Em qUILlquer Estado eleito cuja legislação nacional .U..po
nha que o exame só tenha Inicio depois de apresentado um re
querimento especial, a legislação nacional poderá estabelecer que 
o prazo dentro do qual, ou a ocasião em que o depositante po
derá_ exercer o direito a que se retere o artigo 41 - quando a 
etelçao de qualquer Estado contratante ocorra antes da explra
çao do 19.0 mês a contar da data de prioridade - seja o mesmo 
que aquele estabelecido pela legl.slação nacional para o depósito 
de emendas, no caso de exame, por requerimento. especlal, de pe
d!_dllll nacionais, contanto que tal prazo não expire, ou tal ocasião 
nao ocorra antes de esgotado o prazo a que se retere o artigo 39. 

'18.2 Prazo, no caao da eleição ocorrer depoLs de expirados 19 
meses a contar da data de prioridade 

Quando a eleição de qualquer Estado contratante houver sido 
e!etuada depois de expirado o 19.• mês a contar da data de prlo
:rldade e o depositante desejar apresentar emendas de acordo 
·com o artigo t1, apllear-se-á o prazo estabelecldo no artigo 28 
para a apresentação de emendas. 
78.3 Modelos ele utllldade 

Aa dlaposlçõea das regras 6.5 e 13.5 apllcar-se-l!.o, mutatls 
ID1Itluldll, perante aa Repartições eleitas. Se a eleição houver 
ocorrido antes da expiração do 19.0 mês a contar da data de 
prioridade, a reterêncla ao prazo apllcável de acordo com o artigo 
22 será subst!tulda por uma rererêncla ao prazo apllcável de 
acordo com o artigo 39. 

PARTE D 
REGRAS RELATIVAS AO CAPITIJLO m DO TRATADO 

Berra 79 
CaleDdárlo 

'19 .1 Expressão das datas 
Os depositantes, as Repartições nacionaiS, as Repartições re

ceptoras, as Administrações encarregadas <la pesquisa lntemaclo
nai e o Escritório Internacional para os tlns do Tratado e do 
presente Regulamento, expressarão qualquer data segundo a era 
crtatã e o calendário . gregoriano: caso ut!Uzem outras eras ou 
outros calendários, expressarão Igualmente todas as datas ae
gundo a dita era ou o dito calendário. 

Berra .. 
Cilculo doo pruos 

80.1 Prazos expressos em anos 
Quando um prazo ror expresso em um ano ou em um certo 

número de anos, terá Inicio no dia em que D acontecimento em 
consideração ocorreu e expirará, no ano subseqUente a aer con
siderado, no mês de mesmo nome e no dia de mesmo número que 
o mh e o dia que constltulram o ponto de partida desse prazo: 
entretanto, !e o mês subaeqüente o. ser levado em conaldero.ção 
não possuir dla com o mesmo número, o prazo conalderado expl
raró no último dla desse mês. 

80.2 Prazos expressos em meses 
Quo.ndo um prn.zo for expresso em um mê:l ou em um certo 

número de meses, tcró. inicio no dlo. que o acontecimento ocorreu 
e expirará, no m~ subseqUente o. ser con:sldern.do, no dlo. de mes
mo número que o dln que constituiu o início do prazo; todavia, 
se o mê., .subseqUente a ser levado em can.slderaçü.o niio tiver dlo. 
com o mesmo número, o pro.zo considerado explrnrá. no último 
dto. desse m~s. 

80.3 Prazos cxpre.BSOs cm dias 
Quando um prazo ror expresso em um certo número de dla.s, 

terá Inicio no dia seguinte àquele cm que o acontecimento con
Ridern.do ocorreu e expirará no dia em que se atingir o último 
dia do cóleulo. 

80,4 Datas locais 
a) A data a ser levn.dn. em consideração como inicio de um 

prazo será a data que prevaleceu na locnlldade no momento em 
que ocorreu o acontecimento em consideração. 

b) A data de expiração de um prazo será a data que prevale
cer na loealldade em que o documento exigido deverá ser deposi
tado ou que a taxa exigida deverá ser paga, 

80.5 Expiração em dia de descanso 
Se qualquer prazo durante o qual um documento ou uma. 

taxa tiver de chegar a uma Repartição nacional ou a uma or
ganização lntergovemamental expirar num dta em que essa Re
partição ou essa organl2ação não estiver aberta ao públlco para 
tra tn.r de negóclos oficiais, ou bem em um dia em que a corres
pondência postal comum não !ar dlstrlbulda na localldade em 
que essa Repartição ou essa organização estiver situada, o prazo 
terminará no dia seguinte ao qual nenhuma dessas duas circuns
tâncias existir mais. 

80.6 Data de documentos 
Quando um prazo tiver 1nlc1o no dia da data de um do

cumento ou de uma carta emanando de uma ReparUção nacional 
ou de uma organização lntergovemamental qualquer parte ln• 
teressada poderá provar que o dito documenÍO ou a dita carta fOI 
posta no correto num dia posterior a essa data, ca.so em que a 
data em que esse papel rol etetlvamente despachado será a con
siderada, para eleito do cálculo do prazo, como a data que cons
titui o lnlclo desse prazo. 

80. 7 Fim de um dia útil 
a) Um prazo que expire em um dia determinado e:q>lrará 

no momento em que a Repartição nacional ou organlzaçao ln
tergovernamental em que o documento deverá aer depositado ou 
em que a taxa deverá ser paga encerrar seu expediente nesse 
dia. 

b) Qualquer Repartição ou qualquer organização poderá ru
gir às disposições da allnea a), prolongando o prazo até mela
noite, no dia em consideração. 

c) O Escritório 1ntemac!onal tlcará. aberto ao públlco até 
as 18 horas. 

Recra 81 
Modltlcação dos prazos lixadOs pelo Tratado 

81.1 Propostas 
a) Qualquer Estado contratante e o Dlretor-Geral Poderão 

propor mod1!1cações dos prazos de acordo com o artigo 47 .21. 
. b) As propostas que emanem de um Estado contratante de

verao ser apresenta.dBS ao Dlretor-Geral. 

81.2 Decisão pela f>ssembléla 
a) Quando a proposta tor apresentada a Assembléia, seu tex

to será enviado pelo D!retor-Geral a todos os Estadro contra
tantes pelo menos dois meses antes da sessão da Assembléia 
cuja ordem do dia Inclua essa proposta. 

b) Durante. os debates pela Assembléia a p:oposto. poder.:. 
ser emendada e emendas apresento.das em consf.:qtiL.ncla. 

c) A proposta será considerada como adotada se nenhum dos 
Estadas contratantes na hora da· votação votar contra a. mesmo.. 

81.3 Votos por correspondência 
a) Quando o processo de voto por correspondência ror 0 es

colhido, a .proposta constará de uma comunicação escrita enviada. 
pelo Dlrctor-Geral aos Estados contratantes sollcltondo a estes 
últimos que expressem seu voto por escrito. ' 

bl A sollcltaçiio llxaró o prazo em que as respostas contendo 
os votos expressos por escrito deverão chegar ao Escritório In
tcrnnclonal. Esse prazo scró. de pelo menos três meses n contar 
da data da soUcltação. 

c) As respostns deverão ser positlvns ou nego.tlvns. As pro
postas de emendas ou mcrns observações nú.o serão conslderndns 
como votos. 

d) A proposta será. considerado. como ndotadn se nenhum 
Estndo contrntnnte se opuser à emendo. c se pela menos a meta
de dos Estados contrntnntc8 expressar quer sun aprovnçfi.o quer 
sun 1ndHcrençn, quer n1ndo. suo. nbstcnçüo. ' 
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Re)P'a BZ 
Irre(ll.la.rldades no serviço postal 

82.1 Atrasos ou perda da correspondência postal 
a) Com ressalva das disposições .da regra 22.3, qualquer par

te lntereSBada poder~ tentar provar que despachou o documento 
ou a carta, 5 dias antes da expiração do prazo. Exceto quando a 
correspondência por vla terrestre ou mariUma chegar normal
mente ao seu destino dentro doa dois clla.s seguintes à sua en
trega na agência postal, ou quando não houver correJo, tal pro
va só poderá ••r fornecida se a expedição houver aldo feita por 
via aérea. De qualquer maneira, só poderá ser feita prova se a 
corre•p;mdêncla houver sido registrada pelas autoridadea pos
tais. 

b) Se ficar provado a contento da Repartição nacional ou 
da organização lntergovernamental destinatária que a eipedlçilo 
fel feita como lncllcada acima, o atraso na chegada será des
culpado o~. se o documento ou a carta se perderem, sua substi
tuição por uma nova via será autorizada, cle.sde que a parte ln
tcress_ada prove a contento da dita Repartlção ou da dita orga
nlzaçao que o documento ou a carta remetidos em substituição 
são Idênticos ao documento perdido ou à carta perdida. 

. c) Nos casos a que se refere a allnea bl a prova relativa à 
expedição postal dentro do prazo determinado e, em caso de perda 
do documento ou da carta, também o documento ou a carta a 
serem remetidos em substituição deverão ser apresentados no 
prazo de um mês a contar da data em que a parte Interessada 
•onstatou - ou teria constatado se o tentasse devidamente - o 
.traso ou a perda, porém nunca mais de seis meses depois da 
'xp!ração do prazo apllcável no caso determinado. 

82.2 Interrupção do serviço postal 
a) Com ressalva das disposições da regra 22.3 qualquer parte 

inter~ssada poderá tentar provar que, em qualquer um dos 10 dias 
que precederam a dntn de expiração do prazo, o serviço poatal 
e&teve interrompido por motivo de guerra, revolução desordem 
civil, greve, calamidade natural ou outras razões semeihantes na 
localidade cm que a parte Interessada tenha seu domlcillo ou' sua 
sede, ou esteja residindo no momento. 

b) Se ficar provado a contento da Repartição nacional ou da 
orgnnlzacão !ntergow·crnnmental destinatária que tnls circunstán
ctns existiram, o atraso nn chegada será desculpado, desde que n. 
parte Interessada prove a contento da dita Repartição ou da dita 
organização que cfetuou a expedição postal dentro dos 5 dias 
sc~ulntes il valia no lunclonamento do serviço postal. As cllspo
slr;ões da regra 82 .1. c) o.pllcnr-se-ão mutatls rnutandis, 

Regra 83 

Direito de exercer junto a Administrações internacionais 

83 .1 Prova de direito 
O Escritório Internacional, a Administração competente en

carregada da pes~ulsa Internacional e a Administração competente 
encarregada do exame preliminar Internacional poderão exigir a 
produção da prova do direito de exercer a que se refere o artigo 49. 

83.2 Informação 
a) A Repartição nacional ou a organização lntergovernamen

tal, em função das quais for alegado que a pessoa Interessada 
tem o direito de exercer, dever~. a pedido, Informar ao Escritório 
Internacional, à Administração competente encarregada da pes
quls:J. Internacional ou à. Administração competente encarregada 
do exame prellmlnar Internacional, se essa pessoa tem o cllrclto de 
exercer junto a elas. 

b) Uma tal Informação obrigar~ o Escritório Internacional a 
Administração encarregada da pesquisa Internacional ou a Admi
nistração encarregada do ·exame prellmino.r internacional, con
forme o caso. 

PARTE E 

REGRAS RELl\TIVAS AO CAPITULO V DO TRATADO 

Regrn 84 
Despesas das delegaçõL-s 

84 .1 Desposas Incorridas pelos governos 
As despesas de cada delegação que participa de qualquer orga

nismo criado pelo Estado ou em virtude do mesmo serão lncorrtdu.s 
pelo governo que a houver designado. 

Regra 85 

Falta de quorum na A.'iSembiCia 

85.1 Voto por correspond!ncla 
No cnso previsto no nrL1[!o 53.51 b), o Escritório Intcmnclonnl 

r.omunicnrt\ ns decisões da As!icmb!Cla (exclusive n.'l r,u,.. dizem 

respeito ao procedimento Interno da Assembléia) nos Estados con
tratiLiltes que nela nCI.o estiverem repre.sentndos, convidando-os a 
expreasar por escrito, no prazo de três meses a contar da data da 
cllta comunicação,. seu voto ou sua abstenção. Se, ao expirar esse 
prazo o número dos Estados contratantes que assim expreasaram 
seu veto ou aua abstenção alcançar o número de Estados contra
tantea que faltou para que fosse atlngldo o quonun na ocasião 
da sessão, tala' declaõea entrarão em vigor, desde que ao mesmo 
tempo permaneça assegurada a maioria necessária. 

86.1 Conteúdo 

Repa 16 
GaMI& 

a) A Gazeta mencionada no artlgo 56.4) conterá: 
!) em relação a cada pedido Internacional publlcado, oa dadoa 

especificados nas Instruções AdmlnLotratlvas retirados da página 
de cobertura da brochura publlllada de acordo com a regra 48, oa 
desenhoa (se os houver) que figurem na dita página e o. resumo; 

Ul a tabela de todas as taxas pagáveis às Repartlções recep
toras ao Escritório Internacional, às AdmlnLstrações encarregaclaa 
da pesquisa Internacional e às Administrações encarregadas do 
exame preliminar Internacional; 

lU) as notificações cuja publicação seja exigida de acordo com 
o Tratado ou o presente Regulamento de execução; 

lvl todas as Informações, se as mesmas foram, e na medida 
em que foram fornecidas ao Escritório Internacional pelas Re· 
partições designadas ou eleitas, relativas à questão de saber se !" 
a tos mencionados nos artlgos 22 ou 39 foram reallzadoa em relaçao 
aos pedidos Internacionais que designaram ou elegeram a Repar
tição Interessada; 

v) quaisquer outras informações úteis especificadas nas Insw 
truções Admlnistrattvas, contanto que o acesso a tais informações 
não seja proibido em virtude do Tratado ou do presente Regula
mento de execuçiio. 

86.2 Linguas 
a) A Gazeta será publlcnda em edição francesa e Inglesa. 

Edições cm qualquer outra lingua serão Igualmente publicadas, 
desde que o custo de publicação seja assegurado pelas vendas ou 
por subvenções. 

b) A Assembléia poderá ordenar a publlcação da Gazeta cm 
outras línguas além das mencionadas na alínen n>. 

86.3 Periodicidade 
A Oo.zeta será publicada uma VPZ por semana. 

86.4 venda 
Os preços de assLnatura e das vendas avulsas da Gazeta. serão 

lixados nas Instruções Administrativas, 

86.5 Titulo 
O titulo da Gazeta será "Gazette eles demandes lnternnt!onnlcs 

de brevets" e "Gazette of Internatlonnl Patent AppUcatlons", res
pectivamente. 

86.6 Outros pormenores 
Outros pormenores relativos à Gat 1!n poderão ser especificados 

nas Instruções Administrativas. 

Rerra 8'1 
Cópias de publicações 

87 .I Administrações encarregadas da pesquisa Internacional e do 
cxnmc prcUmJnn.r 1ntcrnnc1onn.l 

Qualquer Admlnlstração encarregada da pesquisa Internacional 
ou do exame prellm!nar Internacional terll o direito de receber 
gratuitamente duas cóplll.'l de cada pedido Internacional publicado 
da Gazeta c de qualquer outra publicação de Interesse geral publ!: 
cada pelo Escritório Internacional a respeito do Tratado ou do 
presente Regulamento de execução. 

87.2 Repartições nacionais 
a) Qualquer Repartição nacional terá o direito de receber 

gratuitamente uma cópia de cada pedido Internacional dn Gazeta 
c de qualquer outra publicação de Interesse geral publlcnda pelo 
Escritório Internacional a respeito do Tratado ou do presente Re-
gulamento de execução. , 

h) As publlcnçõca mcnc1onndn.s nn nlincn a) serão remetidas n 
pedido espec1nl nprcsenLndo, cm relnçüo o. cndn. ano, cm 30 de 
nO\cmbro do uno precedente. Caso uma publlco.çüo scjn cdltn.da 
cm vúrlrts llnguus o pedido daveró. espcclflco.r cm que llngua dcso· 
ja receber n. publlcnçiw. 
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Rerra. 88 
ModUicação do Replamento de ex"""9áo 

88 .I Exigência de unanimidade 

A emenda das disposições seguintes do presente Regulamento 
de execução exigirA que nenhum Estado com direito de voto na 
Assembléia vote contra a emenda proposta: 

ll regra 14.1 <taxa de transmissão!; 
U) regra 22.2 !transmla&ão da via original; procesao alterna-

tivo!; · 

111) regra 22.3 !prazo previsto no artigo 12.3!; 
lv) regra 33 (estado da técnica pertinente para !l.ns da pes

quisa lnternaclonall; 

v) regra 64 ( .. tado da técnica para fins do exame preUmlnar 
Internacional): 

vi) regra 81 !modificação dos prazos lixados no Tratado!; 
vU! a presente allnea (Isto é, regra 88.1), 

88.2 Exigência de unanimidade durante um período de transição 

Durante os primeiros 5 anos depois da entrada em vigor do 
Tratado, ~ emenda das seguintes dlsposlçõ~ deste Regulamento 
de execuçao exigirá que nenhum Estado com direito de voto na 
Assembléia vote contra a emenda proposta: 

ll regra 5 <a descrição); 
11) regra 6 !as reivindicações): 
111) a presente nUnca <Isto é, regra 88.2), 

88.3 Exigência de ausência de oposição de certos Estados 
A emenda das disposições seguintes deste Regulamento de 

execução ex1g1ni que nenhum Estado a que se retere o arttgo 
58.3a)11) e com dlrclto de voto r.n. Assembléia vote contra a emenda 
proposta: 

11 regra. 34 C documentação mínJmn.); 
l!J regra 30 <matérta a que se relere o artigo 17. 2la)ll; 
111) regra 67 I matéria a que se relere o artigo 34 .4)a)l); 
lv) a presente alinea (Isto é, regra 88.3), 

88.4 Processo 
Qualquer proposta da emenda de uma das disposições men

cionadas nas regras 88.1, 88.2 ou 88.3, caso caiba à Assembléia 
pronunciar-se sobre o assunto, deverá ser comunicada a todos os 
Estados contratantes dois meses pelo menos antes da. abertura 
dn sessão da Assembléia. que devera tomar uma decisão o. respeito 
da dita proposta. 

89.1 Extensão 

Regra 89 
Instruções Administrativas 

a) As Instruções Admlnlstrntlvas conterão disposições con
cernentes a: 

ll questões n respeito das quais o presente Regulanmento 
citar expressamente os ditas Instruções; 

11) qualquer pormenor relntlvo à npllcação do presente Regu
lamento de execução. 

b) As Instruções Admlnistrntlva.s não deverão colidir como o 
Tmtndo, com o presente Regulnmento de execução ou com quo.l
quer aoordo coneluldo pelo Escritório Internacional com uma 
Administração encarregada dn pesquisa lnternaclonnl ou uma Ad· 
ministração encarregada do exame preliminar Internacional, 

80.2 Fonte 

n) As Instruções Admlnlstratlvns serão redlgldns e promul
gadas pelo Dlretor-Ocrnl, depois de consultadas as Repartições 
reccptorn.s, n.s Administrações encnrrcgndns dn pesquiso. 1ntcrna
clonnl e n.s Administrações encarregadas do exnmc preliminar 
lntcrnncionnl. 

b) Elns poderão ser modlrlcndn• pelo Dlretor-Oernl depois 
de consultadas ns Repartições ou Admlnlstrn.çõcs quo tiverem ln· 
tcrcssc dlrct.o nn modlflcnçüo propostn. 

c) A Assemblcln poctern convidar o Dlretor-Oernl n modl!lcnr 
ns Instruç-ões Admlnlst.rntlvns, o o Dtrt:tor-Gcrnl ngirú em con
sequêncln. 

RO. 3 PubHcnçilD r. cn trn.dn em vl~or 

n.) A:i Instruçõc.s Admlnlstratlva.s c qualquer rnodtrlcnçüo que 
lhes seja Introduzida serüo publlcndns nn Gnzctn. 

b) Cada publlcaçiio especlllcnrá a data em que as dlspool
ções publlcadas entrarão em vigor. As datas poderão ser diferen
tes em relação a diSposições diferentes, de:~de que nenhuma dla
poslção seja posta em vigor antes de sua publicação na Onzeto. 

PARTE F 

REGRAS RELATIVAS A VARIOS CAPITULOS DO TR.\TADO 

Be(n.110 

llcpteiOiltação 

90 .I Definições 
Para os fins das regras 90.2 e 90,3; 

1) deve-se entender por "mandatário" qualquer uma das pes
soas mencionadas no artigo 49: 

11) deve-se entender por "representante comum" o depoaltan
tc a que se refere a regra 4.8, 

90.2 Efeitos 
a! Qualquer ato efetuado por um mandatário, ou em relação 

a um mandatário, terá os efeitos de um ato efetuado pelo, ou em 
relação ao depooltante ou depositantes que nomearam o manda
tário. 

b) Qualquer ato e!etuado por, ou em relação a um represen
tante comum ou seu mandatário terá os eleitos de um ato ere
tuado por, ou em relação a todos os depositantes. 

c) Se vários mandatários torem nomeados pelo mesmo depo
sitante ou depositantes, qualquer ato ctetuado por, ou em rela
ção a qualquer um desses diversos mandatários terá os e!e1tos 
de um ato eletuado pelo, ou em rela~ã.o ao dito depositante ou 
aos ditos depositantes. 

d) Os efeitos descritos nas alíneas a), b) e c) se estenderão ao 
processo do pedido Internacional pela. Rcpa.rtlção receptora, o 
Escritório Internacional, a Administração encarregada da pes
quisa lntcmaclonal e ô. Administração encarregada do exame 
preliminar Internacional. 

90.3 Nomenção 

a) A nomeação de um mandatário ou de um representante 
comum !lO sentido que lhe empreste a regra 4. B. a), caso o àlto 
mandataria ou representante comum não seJa nomea;.i.o no re
querimento assinado por todos os depositantes, dever:i. ser telta 
por uma procuração assinada, separado. (isto é, um documento 
nomeando um mandatário ou um representante comum>. 

b) A procuração podera ser depositada na Reparllçiio recep
tora ou no Escrltórlo Internacional. Aquele em que a J:lrocuração 
ror depositada notltlcará prontamente o outro bem como n Ad
ministração lnteressnda encarregada da pesquisa· Internacional 
e a Administração Interessada encarregada do exame preliminar 
ln ternaclonal. 

c) Se a procuração separada não estiver assinada como pre
visto na alínea al, ou se essa procuração separada estiver faltan
do, ou atndp. se a indicação do nome ou do endereço da pessoa 
nomeada nao estiver conforme a regra 4.4, a procuração será 
corulderada como Inexistente até correção da falha. 

90.4 Revogação 
a) Qualquer nomeação poderá. ser revogada pelas pessoas, ou 

seus procuradores, que fizeram a nomeação. 
b) A regra 90.3 apllcnr-se-á, mutatls mutandls, no documento 

que contém a revogação. 

Regra 91 
Erro5 C\'ldcntes de transcrição 

91.1 Retltlcação 
a) Com rcssnlvn. dns nlinens hJ o. g), os erros evidentes de 

tro.nscrlçü.o, no pedido lntcrnaclonnl ou cm outros documentos 
apresentados pelo depositante, pederi\o ser reUtlcados. 

b) Os erros devidos ao lato de quo, no pedido Internacional 
ou nos outros documentos. estivesse escrito nlgo diferente do que, 
com toda evidência, fora desejado, scrõ.o consldern.d-os coma erros 
evidentes de transcrição. A rctltlcnçii.o ela próprio. deverã. ser evi
dente no sentido de que qualquer um deverá perceber de pronta 
que nndn scnüo o texto proposto como rctirlcaçüo poderia ter 
sido ctesejndo, 

c) Omissões de C"lemcntos Inteiros ou de folhas Inteira~ do 
pedido lntcrnncJonal, mesmo resultantes clnrnmentc de umn dc
sntençiio, no ser feita umtL cópln ou no scr('m juntadas as tolhas, 
por exemplo, nüo serüo consldemdns rctlrtct\vels. 
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d) Qualquer rettrlcnçi\o poderá ser feita a pedido do deposl
tnnt.c. A Admtnistraçüo que houver descoberto o que pareça cons~ 
tltuir um erro evidente de transcrição poderá c.onvldnr o dcposi
tnnle a apresentar um pedido de retlttcnçiio, 'tal como disposto 
nns a!lnens e) a g). 

e) Qualquer rctlltcação exigirá a nutoriznçüo expressa: 

D d:l Repartição recept<Jro., se o erro se encontrar no reque
rimento; 

li) da Administração encarregada dn pesquisa internacional, 
se <l err<l fi!fUrar em outrn parte do pedido internacional ou em 
outro documento apresentado a essa Administração; 

111) da Administração encarregada do exame preliminar ln
temn.clonal, se o erro figurar em outra parte do pedido interno.
cbnnl que não o requerimento ou em outro qualquer documento 
apresentado a essa Administração; e 

lv) do Escritório Internacional se o erro figurar em um outro 
documento qualquer além do pedido Internacional ou das modlfl
cnções ou correções desse pedido, apresentados ao Escritório In
ternacional 

!) A data da autorização será inscrita no processo do pedido 
Internacional. 

r> A autorização para retlficar a que se refere a alínea e) 
poderá ser concedida até que ocorra uma das seguintes ctrcuns~ 
tAnclas: 

I). no caso de autorização concedida pela Repartição recepto
ra e o Escritório Internacional, a comunicação do pedido Inter
nacional a que Be refere o artigo 20; 

U> no caso de autorização concedida pela Administração en
carregada da pesquisa Internacional, a aprovação do relatório de 
pesquisa lnternaclona; ou da declaração tal como disposto no ar
tigo 17.2) al; 

illl no caso de autorização conce~ida pela Administração en
carregada do exame preliminar de pesquisa ln temacionn.l, n apro
vação do relatório de exame preliminar internacional. 

h) Qualquer retlficação autorizada por autoridades outras que 
não o Escritório Internacional deverá ser prontnmen!Al comunica
da por essa autoridade no dito Escritório. 

Jlell'& 92 
eo ...... pondêncla 

92.1 Cartas de acompanhamento e assinaturas 
a) Qualquer documento, além do pedido !n!Alrnaclonal ele pró

prio, submetido pelo depositante no curso do processo ln!Alrna
ctonal previsto no Tratado· e no presentA! Regulamento de execu
ção - se não constituir ele próprio uma carta - deverá ser 
acompanhado por uma carta que Identifique o pedldo Interna
cional a que ele ·se refere. A carta deverá ser assinada pelo depo
sltante. 

h) Se as condições a que se refere a alinea a) não forem 
preenchidas, o documento será considerado como não havendo 
sldo submetido. 
92,2 Llnguas 

a) com ressalva dna a!lnena h) e o), qualquer carta ou do
cumento endereçado ou subetldo pelo deposltan!Al à Administra
ção encarregada do exame preliminar Internacional deverá ••r 
redigido na mesma llngua que o pedido lniAlrnnclonnl ao qual 
diga re•pelto, 

b) Qualquer carta do depositante à Administração encnrre
ra.da. da pesquisa Internacional ou à Administração encarregada 
do exame preliminar Internacional poderá ser redigida em outra 
!lngun além daquela do pedido !n!Alrnaclonal se a dita Adminis
tração autorizar o uso dessa llngua, 

c) Quando uma tradução for exigida de acordo com a regra 
55.2, a Administração encarregada do exame preliminar Interna
cional poderá exigir que toda a carta que lhe for endereçada pelo 
dl!'pOsltanto .. ja redigida na llngua dessa tradução. 

d) Qualquer carta do depositante no Escritório Internacional 
deverá ser redigida em francês ou Inglês, 

e) Qualquer carta ou notillcaçilo do Escritório Internacional 
no depositante ou a qualquer Repartição nacional deverá ser re
digida· em !rancê• ou em lnglõs. 
~2. 3 E:xpedlçõeB postais pelas Repartições naclonn.ls c ns orga
nizações lntergovernamcntals 

Qualquer documento ou carta. que emane do, ou Bejn trn.nsml
tldo por umn Rcpa.rtlção nnctonal ou uma organlznçii.o Jnterga~ 
vcrnn.rnentnl c que constltun umn ocorrência n partir dn qunl tc
nhn 1nlclo um prazo, do acordo com o Trntndo ou o presente Rc-

gulnmcnto de cxecuçfla, deverá ser expedido por correio aéreo rc~ 
glstrado, ficando entendido que o correio por via terrestre ou ma~ 
ritlmn poderá. ser ut111zado cm lu~ar do correio aéreo quando o 
primeiro chegue normalmente no destino no prnzo de dois dlan 
depois da expedição ou quando niio haja correio aéreo. 

Rerra 93 
Processos e rcglstros 

03 .I Repartição receptora 
Toda Repartição receptora conservará. os processos e registros 

.relativos a cada pedido internacional ou alegado pedido lnterna
cionlll, Inclusive a cópia para n Repartiçito receptora, durante la 
nnos pelo menos a contar da data do depósito Internacional ou, 
quando esta não houver sido concedida, a c<1ntn.r da data do rc~ 
ceblmento. 

03 .2 Escritório Internacional 
a) O Escritório Internacional conservará o processo. Incluin

do a via original, de todo pedido Internacional durante 30 ano• 
pelo menos a contar da data de recebimento da via original. 

b) Os processos e registras básicos do Escritório Internacional 
serão conservados Indefinidamente, 

93.3 Administrações encarregadas da pesquisa internacional c 
Administrações encarregadas do exame preliminar Internacional 

Cada Administração encarregada da pesquisa internacional c 
cada Administração encarregada do exame preliminar interna
cional conservará durante pelo menos lO anos a contar da data 
do depósito Internacional, o processo de cada pedido Internacional. 
93.4 Reproduções 

Para os fins da .presente regra, os procesoos, cópias e registras 
compreenderão lgunlmen!Al as reproduções fotográtlcns dos pro
cessos, cópias e reglstros, seja qual ror a forma dessas reprodu
ções Cmlcro!llmes ou outras). 

Rerra 94 

Remessa do cópias pelo Escritório Jnlemaclonal e pela 
Administração oncarreracJa do exame preliminar Internacional 

94, 1 Obrigação de remeter 
A pedido do depooltante ou de qualquer pess:~a autorizada 

pelo depositante, o Escritório Internacional e a Administração 
encarregada do examo preliminar lniAlrnaclonal remeterão, con
tra reembolso do custo do serviço, cópias de todo documento !n
cluldo no processo do pedido Internacional ou do alegado pedido 
lniAlrnaclonal do depositante. 

Jlell'& 95 
DlsponlhWdado de traduções 

95,1 Fornecimento de cóplna <!e traduções 
a) A pedido do Escritório Internacional, qua.Iquer Reparti

ção designada ou eleita fornecerá uma cópia de tradução do pe
dido Internacional submetida pelo depositante à dita Repartição. 

h) O Escritório Internacional poderá, a pedido e contra reem
bolso do cuato, fornecer a qua.Iquer pessoa cópias das traduções 
que receber em virtude da allnea a), 

(Às Comis.rões de Re/açõe.r Exteriores e de Economia,) 

PARECERES 

PARECER N• SOB, DE 1979 

Da Comluio de Edueaçio e Cultura, 10bre o Projelo de Lei da 
Câmara n• 145, de 1978 (n' ~.697-B, de 1978, na Câmara dos Depu
lados), que .. dispõe !JObre 1 Rxaçio e alleraçio do número de nau 
nos cursos superiores de ~:raduaçio, e d' outru providências", 

Rtlalor: Stnador Tarso Outra 

O Senhor Presidente du República, nos termos do urt. 5 I du Consti· 
tuiçào, submete à deliberação do Congresso Nacional o Projeto de Lei que 
"dispõe sobre a fix.açilo c alteruçilo do número de vugus nos cursos superiores 
de graduuçilo, c df1 outras providé:ncius", 

Acompunhu u Mensagem Presidcnciul Exposição de Motivos do Minis· 
tro de Estudo du Educuçi\o c Cultura, que esclarece con.vincentemen'e todos 
os uspectos du mutériu, 

Dil o Senhor Ministro que: 

"A proposição visu uo estube\ecimento de norrnus coerentes, 
que sirvum de oricntaçi\o às instituições de ensino, a pur do controle 
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necessário para que não haja modificação no número de vagas regu
larmente autori;wdas, autorização essa feita mediante o estudo acu
rado das condições materiais c: humanas existentes na instituiçiio, 
atendidos também o interesse público cu demanda efetiva da regi1lo 
onde se situa o c:stubelecimcnto. 

A utual situação de livre disposição do número de vagas está 
crümdo umil série de problcmils graves para a boa condução dos ne
gócios da educação, além de impossibilitar um plancjamcnto c um 
dimensionamento do efctivo número de vagas e da extensão do 
problema da ociosidade das mesmas, acarretando um verdadeiro 
descompasso entre o que pretende o Ministério da Educação c Cul
tura c o que se está fazendo nessa área critica do ensino superior. 

O controle se impõe como medida saneadora e orientadora, 
evitando-se as distorções existentes na utilização das vagas, que 
atualmcnte vem sendo feita sem a devida compatibilização entre a 
oferta c a procura, tendo cm conta J capacidade das instituições de 
ensino," 

O projeto se propõe a atender as conveniências do ensino c as priorida
des estabelecidas pelo Ministério da Educação c Cultura, cabendo :ls univer
sidades fixar o número de vagas iniciais a seus cursos de graduaçilo, 

Diz ainda o projeto em estudo, que os Conselhos de Educaçilo silo com
petentes na área de suas jurisdições, para apreciar solicitação das instituições 
de Ensino Superior para aumentar ou redistribuir o número de vagas no pró
prio estabelecimento, atendido o interesse do ensino, 

Visa o projeto, portanto, a estabelecer normas que sirvam para orientar 
as unidades de ensino c controlá-las quanto ao número de vagas autorizadas, 
atendendo às necessidades da região e ao interesse público. 

Tratando-se de matéria de interesse público, manifestamo-nos pela a pro· 
vação do Projeto de Lei da Câmara nv 145, de 1978, c, pela razilo de que o úl
timo concurso vestibular expressa a realidade final do processo de remaneja
mento de vagas até então consentido cm lei, apresento a seguinte 

EMENDA N•I-CEC 

Suprimam-se, no art. 5v, as palavras finais" ... c, bem assim, as alterações 
relativamente à época da autorização ou reconhecimento dos cursos e a res
pectiva justificação", 

Sala das Comissões, 5 de setembro de 1979. Joiio Calmon, Presidente
Tarso Outra, Relator - Pedro Pedrossian - Franco Montoro - Adalberto 
Sena. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Do Expediente lido constll o 
Projeto de Lei du Câmura nv 61, de 1979, que receberá emendas, perante a 
ruimeiru comissão a que foi distribuído, durante cinco sessões ordinárias, nos 
termos da alínea "b", do inciso 11, do artigo 141, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Sobre a mesa, requerimento 
que !ierá lido pelo Sr. !.,..·Secretário, 

E lido o Jeguinte 

REQUERIMENTO N• 325, DE I979 

Senhor Presidente, 
Nos termos do artigo 233 do Regimcnlo Interno, requeiro u transcriçiio. 

nos Anais do Senado Fedem!, do discurso proferido ontem pelo Presidente 
João lbptista de Figueiredo, no auditório da Secretaria de Saúde, em Rdo 
1-!oriwntc. 

Salo1 d:1s Sessões, 6 de setembro de 1979. - Lourhul Bupdsto. 

O SR. PRESIDENTE (G:thriel Hermes)- De :tcordo com o art. 233, j 
I~", do Regimento Interno, o requerimento ser{! publicudo e submetido :10 C:'l:i.l· 

me da Comissão Diretora. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a pulavra ao nohrc 
Líder Jarhas 11assarinho, por cessão Jo Senador Lourivul B:1ptist:1. 

O SR. JARDAS I'ASSARINHO (ARENA- PA. Pronuncia o seguinte 
discurso.) - Sr. !)residente c Srs. Senadores: 

1-!ú al!lum tempo, 01qui nll Clt!i<l, o Sen.:1dor Aloy.~io Chaves c cu filemos 
rcfcrênda a um projeto de uma fúbricu de uluminio na cid:.tdc do Recife c de· 
~cnvulvcrno~. cad:t urna ~cu modo, argumentos contrúrios ilquilo qlrc nos pil· 
rcda ~cr o dcsviamcntu Jo púlu uluminifcro hr:tsilciro normal, que ê no Po1rú, 
paw o Non.lc~tc brasileiro. 

~lustrei. cm argumento~. que, cnm ill.:llll~truç:hl da llidrcli:trica Jc lu· 
1.:11rtli c a prudw;f1u de energia harat<t, c, mais ainda, com as rkas ja1ida~ de 
hau:\ita, toda~ rn1 bl:ldo do Parú, n rwtural ~cria IJUC li't ~c conccntras~c ;1 
prudu~o·:tu de ahunina c, postcriurrncntc, de aluminin. 

O nohrc Senador Marcos Freire, posteriormt:nte, fct. um longo di~curso 
onde pretendeu contm-ilrgumcnt<~r c t:u me vi escolhido como illvo de um ar· 
ticulist;t de um jornal de Pernumbuco, para a mim dirigir agressões, dil.cndo, 
inclusive, que cu procedia mal, porque, no momento cm que defendia <.~lgo 
contr:.t o Nordeste, cu expunha a posição de Líder do Governo. 

Ora, Sr, Presidente, ficou muito claro que a posição que adotamos foi na 
qualidade de rcprest:ntantc do Estado do Pará, 

Sr. Presidente, como dizia, não é cabfvc:l um tipo de critica dessa nature· 
za, porque tive o cuidado, como agora, de não ocupar o microfone como 
Líder do Governo, mas, sim, na qualidade de Representante do meu Estado. 

E estou satisfeito, também, por outro lado, porque acabo de receber de 
pcssou que nem conheço um recorte do Diário de Pernamhuco, do dia 26 de 
ugosto, com cstus declarações: 

ALUNE DEVE SER NO PARÁ 

-Concordo plenamente com o ponto de vista do Senador Jar· 
bas Passarinho. A ALUNE deve ser no Pará. Acho que os pernan1· 
bucanos que lutam paru a empresa ser aqui no Estado n:velam um<~ 
<~titudc egoísta c pouco sensata com referi:nci<~ ao Pará, da mesmu 
forma que São Paulo tem com o Nordeste. 

Estas foram as declarações dadas pelo industrial Herberto Ra· 
mos, <~O Didrio d~ Pernamhuco. E acrescentou: "E no Pará que: estão 
as grandes reservas de bauxita e é lá, também, onde se situa enorme 
potencial hidrelétrico ainda inexplorado. 

Pouca lntellgéncla 

Reafirmando seu ponto de vista, Herbcrto Ramos declara que 
''não é só egoísta de nossa parte querer trazer a ALUNE, mas, tam· 
bém, uma atitude pouco inteligente. E preciso se considerar atividu
des econõmicas com parâmetro unicamente econõm icos, pois as ins· 
talações industriais mal loculizadas tornam-se gravosas e são no 
Brasil grandes responsáveis pela innaç~o. E. portanto, estéril discu· 
tir se a ALUNE deve ser cm Pernambuco (SUAPE ou Pctrolina), 
Ela deve ser mesmo é no Pará". 

Ora, esse entrevistado não é paraense, ao contrário, é um industrial em 
Pernambuco, o que, portanto, mostra que os brasileiros colocam a sensatez 
acima da luta pessoal. 

Chega, no momento, a plenário, o nobre Senador Aderbal Jurema, que 
n:1 ocasi:1o se comportou como um cavalheiro, nessa discussão, defendeu o 
ponto de vista para o seu Estado, certamente discordará da prõpriu posiçàu 
do industrial pernambucano a que me referi, mas nunca atribuiu a nós, a mim 
ou ao Sr. Senador Aloysio Chaves, a idéia de querer diminuir o Nordeste ou 
de querer agruvar o N odestc:, defendendo o ponto de vista que defcnd!amos. 

O Sr. Aderbal Jurema (ARENA- PE)- Permite V, Ex• um aparte'! 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA) -·Com prozcr. 

O Sr. Aderbal Jurcma (ARENA- PE)- Longe de nós, Parlamentms 
de Pernumbuco, receber a reivindicação dos Senadores do Pará - o mt:u 
Líder. Jmh:.1s Po1ssarinho, c o meu colega, Senador Aloysio Chaves- como 
se fosse uma reivindicação de prejuízo para o meu Estudo. Todos nós, per· 
nambuc:tnos e paracnscs, temos o direito de defender os interesses do nossus 
regiões c o problcm;~ da ALUNE, de que o industrial Herberto Rumos falou c 
tjUC V, E'\• acabou de ler d:ttribuna, foi estududo pela SUDENE e:(austivol· 
mentc. Ainda h:'t poucos dias, fiz um discurso, nesta Casa, congratulando-me 
pch1 cri:.1çào da sociedade, cm Pernambuco, a ALUNE·ASA, e o ex· 
Superintendente da SUDENE, o nosso companheiro José Lins, deu upartc, 
emitindo a suu opinião, não como político de Peniambuco- ele é reprcsen· 
tante dü Ccarú- mas como técnico, como superintendente daquele órgão de 
plomejamcnto, de que havia tiS condições sócio-cconómicus para que :1 ALU· 
N E se cstahclccesse cm Pernambuco, como também o Pur{l podcrú ter uma 
uutr:.t l~thrica do mesmo tipo. Ainda hfl poucos dius, via um eument;'1ri11 da 
A I.COA nesse sentido e nós cslim:mos, aqui du trihun:1 dcst:.1 C:.tsa, louv;mdu 
n esfon;o dos Scn:1dorcs do Purá. O que seria de l:1mentur era se os Scnadorc~ 
do Pmo't c de Pernamhuco licussern silenciosos diuntc dos seus pleitos, mil' 
tudn issll dentro da maior cordi:llidude c educação parlamcnlilr. 

O SR. JAI!8AS I'ASSARINHO (ARENA- I' A)- l'crfcitilmcntc. I' 
\'. E.\1 tem rat;in. porque, cm rel:tção r1 A LCOA, llS projetns, se nãll ~iin ma i' 
untigns. s1io, pelo menos, conlt:mportinclls ao projctos da ALUNE. 

Por nutrn lallo, cnquuntn nós aqui tr:IV:tnws um Jch:l\c de nivcl elevado, 
o Sr. ~1 inistrn das Mi nas c l:ncrgiu l'oi uivo de ataque~ pm parte de pc~~na' 
que, :u.:rcdito, n~o c~t:io intcir:1rncntc a p;sr dn papel dn Ministro de E~tadtl, I· 
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entn.: os rcprcscnl;lntcs do povo do Parú, houve quem :~tribuissc ao Ministro 
até mú fi: cm rcluçào a cssc procedimento, Ao contrário, o Ministro das Mi
nas c Encrgiu sustentou sempre: a necessidade de, em atendendo;) ALUNE, 
cm Pern;1mhuco, fazê·l:l entretanto como um projeto limitado, o que aliás foi 
ohjeto Jc intcrvcnçiio do Scnudor José: Lins: lembrundo os scu'i tempos de 
SUDENE, eh: dizia que esse projeto clcviu ser de cem mil toncladus c nUu de 
quinhcnt:1s mil, como cru o projeto original. Tc:nho a imprcssito de que o Mi
nistro das ~lin:ts c Enc:rgia consc:guiu, uo d:tr u solução, concili:1r esses intc
rc~scs. E. se o projeto de cem mil tondadas, cm Pernambuco, é tttmbí:m um 
rrojeto par:~ vi:tbiliz;lr outro empreendimento quc, cm Pernambuco, não es
tava vi;tbilizado. é, corno disse V. Ext, uma solução que satisfa1. ao Brasil. 

A lcrnhran~;1 que tenho, no momento, ao tntl.er este recorte de jornal, é ii 
rcspost;.l 4uc cu não poderia dar ~s agrc!'lsôcs que recebi de um jornalista pcr
no.tmhuc;tno, porque dcfcndi o mcu Estado, :tpcnas isto: c me senti fcli1. ;w vc
rincar 4ue houve.: quem dcsse uma declun1ç~o. não me colocando como ver
dugo de Pernambuco ou corno aquele que estivesse: contra os interc~scs ... 

O Sr. Adcrbül Jurcma (ARENA- PE)- Senador Jarba~ P<~ssarinho, 
nó~ pagamos um imr'IOsto muito grande de sermos parhtmc:ntarcs, sobretudo 
quan~o somos parlamentares du Clrea do Governo. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA)- Nobre Senador 
Aderh;d Jurema, aí é que, volta e meia, pura me: conformar com is~o. releio 
um pouco do!'! pensamentos de Winston Churchill cm que: ele diz precis;tmen
te <tssim: "0 parl;tmentar c líder dc governo é aquele de: quem o povo c:<il.!c 
tudo c a 4ucm o povo culpa por tudo, desde que as soluções não scjum as dc
.;c,;:jadas c nào sejam as mc,;:lhores", E a posiçilo realmcntc:, como dis~c V, E."\•, 
de: L.!t:fcndcr o Govc:rno. Sc cu del'endo a posiç~o do ~·Jinistro de ter diminui
do, digamos, o pi-ojeto, V. Ex• tulvez tcnh:1 diliculd:~dc de dcfcndcr junto ao 
povo dc Pernambuco; mas, se V, Ex• defende: a ALUNE com cem mil tonclu
d;:IS 1~. no Pará, hi1 c:xagc:rados que supõem que cu não dcvcria, de: modo ai· 
gum, permitir nem isso, dando-me podcrcs que eu nem tenho, como Li der de 
Governo, quandn aqui estamos discutindo uma problemática bmsileira. c 
dentro de:! a inserida a do !leu Eswdo e do meu Est:tdo. 

~hs C 1~0 importante a indústria de alumínio para o Estudo do Par[!, que 
01gora mesmo o Ministro das Mi nus c Energi:1 baixou urn:1 port:tria, nodiulJ 
·Je agosto passado, de que vou mc permitir ler alguns (comidt•rant!a:J 

PORTARIA N• 1.654. DO Jl DE AGOSTO DE 1979 

O Ministro de: Estado das Minas e Energia, usando c.Jc suas ~llri
buiçõcs c 

Considerando: 
-Que dispondo de imensas reservas de bauxita na Amazônia c 

de grandes potenciais hidrclétricos na região, o Pu is pode tornar-se 
um dos principais produtores mundhlis de alumfnio: 

-Que o preço mundial do alumínio está fortemente vinculado 
ao preço da energia; 

-Que para atrair investidores nacionais ou estrangeiros pur<~ 
aquclu região, será necessário oferecer alguma compensação pdos 
investimentos adicionais de instalação c operação; 

- Que ao lado das condições de infra-estrutura que: estilo sen
do oferecidas pelo Governo, t: necessário que o investidor tenha u 
garantia que a energia elétrica seja fornecida u preços suficientemen
te inferiores às médias internacionais, 

Resolve: 
I. AuJorizar a ELETRONORTE a celebrar Conlralos de for

necimento de energia c:lt:trica para reduções de alumínio, com tari
fas reduzidas de 15% cm relação as normais do Grupo AI. 

2. Autorizar a inclusão de cláusulas contratuais que assegurem 
ao investidor que, durante 20 unos, o dispêndio com energia clétri
ca, pura u reduçilo do ulumfnio, não será superior a 20% do preço do 
produto no mercado internacional. 

3. Autorizar, se necessário pura a viubilizuçào do empreendi
mento, mediuntc análise dos "Estudos de Viabilidade", a inclusilo 
de cláusulas que permitam reduções tarifárias adicionais, por prttl.Os 
detcrminudos, desde que reguladas por fórmulus que vinculem o 
preço da energia uos prcços do alumínio praticudos no mercado in
tcrnucional. - Ccsur Culs. 

Queremos agradecer a S. Ex• ti visão com que tomou cssa decisiio, ess:t 
providência, porque clu reforça o qu~: todos subcmos- c como rcprcsc:ntan
tcs Uo povo Uo Parú temos u obrigaç~o Uc: aqui rcpctir- rcforçuullcstinw;~o 
natural da cnt:rgiu híc.Jrica da Am;m)niu parn servir como insumo bthico nu· 

qudus empresas, onde: a clctricidade C um insumo de ;dto emprego e onde a 
rcduç:io de min6rio, por ser originúrio do (')róprio Est:tdo do Jlar(t, melhor 
lica se for ali inc.Justrialiwc.Jo c ali prcpurado. 

1\ prnvidência tomada pelo Ministro dus Minas c Encrgiu tem a maior 
:-ignifi~aç~o. Ainda mais quanUo, hft poucos c.Jias, cm encontro matinal com 
S. E.\', os nohrcs Scnac.Jorcs /\lmir Pinto c Gabriel Hermes c cu ouvíamo!'! dele 
a infornwç;io catcgúrku de que mio folltarão verbas p:mt que <l Hillrclétrica de 
Tucuruí seja concluída nos prazos que m cronogmmus de trahulho indicam 
agor:1. 

É outr;J noticia que, com certc:za. tanto o Senador Gabriel Hermes 
quanto cu- c estava ausente o nobre Senador Aloysio Chaves, que aqui nào 
se encontruva - é notícia, repito, que todos nós recebemos com :dcgria, 
porque significa cx;llamcntc :1 garantia. através da transformaçilo de energia 
hidrica em hidrelêtrica, do seu aproveitamento para um pólo, nUa só de: 
;tluminio, agora cm Tucuruí, mas um pólo de industrialização de minério. 
que pode levar o Pará, c com certeza levará, pela aç;lo do Governo Federal. a 
um desenvolvimento extraordinário. O Ministro chega a falar aqui, em ter
mos mundiais, é o primeiro considerando da sua portaria. 

O Sr. Adcrbal Juremu (ARENA- PE)- Permite V. Ex• um aparte'! 

O Sr. Gabriel Hermes (ARENA- PA)- Permite: V. Ex• um up:ute'! 

O SR . .JAI!DAS 1'.-ISSARINHO (ARENA- PA)- Ouço primeiro o 
Senador Adcrbal Jurema e em seguida V. Ex•. 

O Sr. Aderbal Jurema (ARENA- PE)- Eu ainda há poucos dias tive 
noticias- c estou cm busca de fontes mais objctivas- de que a Amazônia 
tem um potencial hidrelétrico muito maior do que ltuipu. 

Ora, numa época cm que estamos discutindo o prohlemu cncrgético 
como responsável pela crise do nosso crescimento, a ponto de estarmos 
ameaçadas por verdadeiro aumento do custo de vida diário, em que o preço 
da combustível entra como uma parcela ponderável, esse dado de que na 
Amazônia as rcservas hidrclétricas sUo enormes, nos anima a acreditar neste 
Pais. Senador Jarbas Passarinho. O que precisamos é f;tzer com que as uni· 
vcrsidades- V, Ex• foi Ministro da Educação c cu acompanhei o trabalho ci· 
clôpico de V. Ex• naquela pasta- saiam das torres de marfim. tanto a do Pa
rá, a do Amazônas c de outros Estados, e sacudi-las no terra-a-terra, como 
prestadores de: serviços, para que essas pesquisas andem mais depressa. Por
que o que a gente precisa. no Brasil, é quc a pesquisa ande mais dcprcss:t 
para que o crescimento do Brasil ande também cm alta velocidade, 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Muilo obrigóido a 
V. E~~;•: c basta comparar esses dados de levantamento, que podem ser modili· 
cados, aind:t, para mclhor. Hoje, o potencial hídrico da Amazôni<l está ava
liado cm 100 milhõcsfkwa, cnquanto ltaipu dará 12 milhõcsjkwa, ent~o i:. 
praticamcntc, dez vezes mais. Somente a Baci11 do Xingu, avuliad:~ pelos d:t· 
dos iniciais da ELETRONORTE, corresponderia a ltaipu. 

A energia que Tucurui vai gerar, inicialmente, ncarú cm quase 4 mi
lhõcsfkw<~, c, i1 proporção. que as corrcdcirus de montante forem sendo, por 
~cu turno, captadas pura geração de energia, haverá possibilidade de:, no pró
prio local da usina, por preço extremamente baixo, duplicar-se a geração de 
energia, de: maneira que poderemos ir para 8 milhõcsfkwa, somente em Tu cu· 
rui, que será a maior usina brusilcira . 

Ouço o nobre Senador Gabriel Hermes. 

O Sr. Gabriel Hermes (ARENA- PA)- Nobre Líder, é um motivo de 
satisfação pura todos nós verificar que o Ministro respons6vel pelo sctor, o 
Ministro Cesar Culs, toma interesse pelo problema. A verdade i: que, pelos es
tudos que temos em mãos, o alumínio é mutériu que: o mundo disputu, hoje. 
A prcocup:.1çiio do Brasil, c conseqUentemente:, do Ministério, com relação à 
A LU NORTE c cmprcsus criudas para explorar a bauxitu c: produzir u ulumi
na de ulumfnio no Purá, é fr:.mcumente respeitável, c nem podlumos deixar de 
espcrnr outra coisa de vez que a preocupaçüo do Brasil é produzir e exportar 
aquilo que realmente represente mais entrudas de divisas para o Pais c nr10 
cxportur buuxitu em bruto. Congratulamo-nos com o Ministro; udiuntamos 
paru complcmentur o que V, Ex• ucabou de citar que o Purá nilo tem upcnus 
aluminu, dig<lrnos, o PurA niio tem upcnas buuxitu. Nuqucla região nós temos 
mung:mês, ferm, nós temos cobre, n<~qucla região, Sr. Senac.Jor, temos o car
vão do Rio 1:rcsco. Tivemos oportunidade de conversar com o Ministro, ful:tr 
de curvi\o no J>urú c informm que, com surpresa minha fui cncontrur estudos 
sobre o curvrtu c.Jo Rio Fresco, jí1 na Alemanha, entre os técnicos l.Ju 1\ \VU 
que cs1:'1o estudando u nossa cncrgiu nuclcur. Veja V, Ext, quando nôs Uu P:l· 
ril, ou melhor dizendn, rHÍS llo Bmsil, pcns;unos cm fuzcr um granlle di~·Miln 
induslrial ali no Pari1, para aproveitamento das nossas matCrius-prinws, é no 
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sentido de dar mnis divisas e realmente a força cconõmico-finunceiru de que o 
Brasil precisa. Congratulamo-nos com as palavras de V, Ex• e, sobretudo, 
como paraensc, com a preocupação, com o cuidado que V. Ex• está tendo de 
que n;1o haja atraso no undamento, não s6 du hidrclétrica, coma também do 
aproveitamento da bauxita, para u produção de alumínio, 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Muito obrigado, 
Senador Gabriel Hermes, pelo aparte de V. Ex• E V. Ex• traz, agora, este do· 
cumento que tem cm mãos a respeito do carvão do Rio Fresco, que é uma das 
nossas grandes esperunças no Estado do Pará. Eu devo dar um testemunho 
também à Casa de que nesse encontro matinal V, Ex• lembrou este fato uo 
Ministro Cesar Cais e S. Ex• de pronto acrescentou uma decisão que dera, 
para num levantamento de natureza mineral que se incluísse a área de carvão 
de Rio Fresco. 

V é: V. Ex• que o Ministro merece o nosso elogio, elogio de pessoas inde· 
pendentes, de pessoas sérias, que não estão fazendo encômios por sentimento 
baixo, por alguma significação menos nobre, ao contrário. O que é justo elo
giar na posição do Ministro é a maneira sensata, é a maneira equitativa com 
que toma decisões no seu Ministério, cm relação aos problemas do Norte e do 
Nordeste c, às vezes, até do Sul. Nós jâ estivemos aqui falando no caso da 
VALESU L. S. Ex• o Sr. Ministro mostrou-nos, também, que era outro proje· 
to antinatural porque traria a bauxita do Estado do Parâ para o Rio de Janci· 
ro, para no Rio de Janeiro ela ser reduzida com a energia de fonte hfdrica 
proveniente de ITAIPU. Isto, evidentemente, não era o natural, não seria o 
natural. Então, esta posição que tomamos não é uma posição localista, não 
são posições simplesmente bairristas e mesquinhas. Mas estamos apenas mos· 
Irando a destinação natural daquela região, sobretudo do Vale do Rio Tocan
tins: não é apenas alumfnio. É como disse V. Ex•, o cobre, de que o Brasil nc· 
cessita tanto; é a possibilidade de fazermos lã um pólo siderúrgico. E há con· 
diçõcs para isso. Há estudos realizados hoje para que se tenha uma indústria 
de ferro gusa na região de Marabá; uma indústria de ferro-liga de manganés, 
de silício mctãlico, de ferro-liga de siUcio. Tudo isso poderá ser realizado cm 
Marub;i, porque licará praticamente na boca da mina e com a possibilidade 
de receber uma energia barata, o que é uma garantia fundamental que está as
segurada, agora, com a portaria do Ministro. 

Tenho a honra de ouvir o nobre Senador Roberto Saturnino. 

O Sr. Roberto Sahlmlno (M DD- RJ)- Nobre Senador Jarbas Passari· 
nho, estava cm meu gabinete c ouvi V. Ex• rcferir·sc de maneira elogiosa à rc· 
ccnte portaria do Ministro Cc:sar Cais, concedendo incentivos à produção de 
alumínio, através de uma tarifa especial de energia elêtrica, Compreendo a 
posição de V. Ex•, de vez que representa o Estado do Pará que irá ser cviden· 
temente bencJiciado com esses investimentos. Mas gostaria de aproveitar a 
oportunidade para manifestar, aqui, pelo menos a minha dúvida, Confesso a 
V. Ex• que tomei conhecimento dessa portaria c de alguns comentários que 
saíram sobre a sua validade, publicados na Folha de S. Paulo. Realmente cs· 
ses comentários me chamaram a atenção c me dispus até a estudar o assunto 
com mais detalhes. Confesso a V. Ex• que, cm virtude desses dias tumultua
dos cm que vivemos, não tive tempo de aprofundar este exame. No caso, não 
estou me colocando, absolutamente, cm posição contrária à realização dos 
projetas c a localização da indústria do alum[nio no Pará, que acho perfeita· 
mente lógica e racional, sob todos os pontos de vista c do maior interesse pura 
a Nação. Mas o que está a me parecer é que o desenvolvimento daquela in· 
dústria no Pará não precisaria de tantos incentivos. Acho que a portaria do 
Ministro Ccsar Cais constitui, estou a imaginar, a sentir- estou dizendo licn~ 
timcnto, sem, como disse, verificar cm profundidade-, está a me parecer um 
caso de excesso de subsidias. Porque andei tomando algumas informações a 
respeito do preço do alum[nio no mercado internacional, o qual estaria até 
um pouco acima de !.SOO dólares a tonelada c do nlvcl médio de custo de 
energia c:létricu na composição desse preço, Em todos os pa[ses do mundo ou 
cm quase todos os pafscs do mundo 11 indústria de produção de aluminio tem 
umu tarifa subsidiada de energia clétrica, dudu a grande incidência desse insu
mo nu produção de alumfnio. Mas, apesar desses subsidias, o custo do fntor 
energia clétricu nu formação do preço do alumfnio anda cm torno- média 
mundiul- de 33% o preço, o que daria cerco de SOO dólares por toncladn, cm 
termos de insumo de energia elétricu. Cozlsiderando que pura produzir urna 
tonelada de ulumfnio são ncccss6rias um pouco mais de I 5.000 kw Jh, isto da· 
riu umu tarifa de kwjh da ordem de 3,3 centavos de dólar por kw. Ora, nu 
bu.~e da Portaria do Ministro, os 20% sobre o preço do mercudo vai dar uma 
turifu de 2 ccntuvos, bem abaixo da tarifa média mundial, jâ subsidiada, 
Acontece que 11 Portaria ainda prevê a possibilidade de incentivos extras. E 
ucontc:cc mais, Scnudor Jurbus Pussurinho, que o preço da energia cstâ se cn
carecc:ndo c se elevando cm todas as partes do mundo. A indu ontem, no de-

poimcnto do Embaixador Paulo Nogueira Batista, um dos pontos que ele 
mais acentuou foi esse, da inevitabilidade do crescimento do custo da energia 
cm todo o mundo c, particularmente, no Brasil. Tanto que o custo da energia 
gerada por fontes nucleares vai ser da ordem de 5 a 6 centavos de dólares. En
tUa, vamos dar u empresas que nem sempre serão de capital nacional, cmpre
.~as possivelmente de capital estrangeiro, um subsídio muito grande, uma tari
fa de energia clétrica no máximo igual a 2 centavos de dólares por quilowatts
hora, no máximo, porque pode haver reduções maiores. Este quadro me pa· 
receu assim, à primeira vista, ao primeiro sentimento, o que chamo de excesso 
de subsídio. Este País está sendo tomado pela angústia de exportar a qualquer 
preço, cntiio, como esta é uma fonte de exportação, estar-se-ia dando um 
excesso de subsidias, além de todos esses que vêm sendo dados através de 
isenções Jiscais, créditos fiscais, financiamentos a juros subsidiados c tudo o 
mais. Enfim, só estou querendo chamar a atenção para esse ponto, manifcs· 
tunda, pelo menos a minha dúvida, o meu desejo, a minha intenção de me 
aprofundar um pouco mais nesse assunto, para vir a comentá-lo posterior
mente. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- O nobre Senador 
pelo Estado do Rio de Janeiro, Roberto Saturnino, sabe bem que merece des· 
te seu companheiro do Senado o maior respeito. 

O Sr. Roberto Satumlno (M DB- RJ)- V. Ex• sabe que há reciproci
dade nisso. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Muito obrigado. 
Sabe que considero sempre as suas colocações profundamente honestas c, 
agora mesmo V. Ex• deu uma demonstração a mais: não tendo ainda se 
debruçado totalmente sobre o assunto, f'ê·lo de maneira a resguardar-se, d1· 
zendo que era apenas uma impressão inicial. 

Posso acrescentar ao meu ilustre colega alguns dados fundamentais que 
serviram ao Ministro Cesar Cais para chegar a iss~ que, aparentemente, a 
V. Ex• significa um excesso de incentivos. Em primeiro lugar, nobre Senador Sa· 
turnino, nós, homens da Amazônia, sabemos que aquela é uma região que 
exige, não somente investimentos, mas esforço, pertinácia muito especial por 
parte do Brasil. A Amazônia, sem uma politica brasileira firmemente destina· 
da a ela, ficará ainda por séculos como apenas suposta fábrica de oxigénio. 
Tudo é difícil de obter, falta infra-estrutura. as distâncias são enormes, as di· 
liculdudes da área, o próprio clima, tudo isso tem conspirado contra nós c 
contra um progresso rápido. 

Veja V. Ex•, para inicio da explicação da portaria do Ministro, esses da
dos comparativos, que certamente pesará no economista que é V, Ex•: 

"O investimento para produção de um milhão de tonelada de 
alumínio por ano, nos pulses industrializados, como média, varia 
entre 2,6 a 3 bilhões de dólares. Na Amazônia, segundo avaliações 
recentes da ALBRAS, é da ordem de 4 bilhões de dólares." 

Vemos que a Amazônia exige um investimento muito maior e, portanto, 
começa a conspirar contra a cconomicidade de qualquer projeto dcssã natu· 
reza a própria razão Jocalista, ' 

O Sr. Jooé Uas (ARENA - CE) - Permite V. Ex• um aparte'! 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Gostaria de com· 
pletar um dado c logo após darei o aparte a V, Ex•. 

Em sesuida, as pequenas discrepâncias de dados fundamentais que 
V. Ex• utilizou, atlvcz at~ cm desvantagem para mim, mas quero correspon~ 
der à honestidade de tratamento de V. Ex• Primeiro, realmente, a energia clé
trica é um insumo bllsico para a produção de alumlnio. Então, aquele dado 
inicial que V. Ex• deu por quilowatts para redução por tonelada, quantos mil? 

O Sr. Roberto SahlmiDo (MDB- RJ)- IS mil. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- IS mil, c cxata· 
mente esse valor é muito aproximado do!i dados do Ministro, 

Ele dâ entre 13.300 KWh/t a 15.400 KWh/t. Portanto, IS.OOO KWh/t 
cst6 perfeito para um racioc[nio médio, 

Mas, segundo dados recentes nprcscntados por M.D. Lcstcr (Cnnadll) na 
reunião do I PAI cm abril deste ano, no Japão, o custo médio internacional do 
kwh, para alumlnio, era de IS milésimos de dólar por K Wh (variando de 4 a 
40 mells/KWh.) 

Considerando o preço médio acima e um consumo cspccllico de 15.400 
K Whft, cm média se chegaria a um custo de 231 dólares por toneladas. 
Tomando-se o preço médio intcrnncional de 1.400 dólares por toncladn 
não 1.500, é outra pequena variação que nllus pode V. Ex• estar certo, 
isso tem nutuudo muito) de alumínio, a energia elétrica representaria 
do preço médio do mcrcildo intcrnucional. 
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A tendência dcs.'iC percentual é crescer, V. Ex• mesmo mostrou, agora, a 
mesmu linha de raciodnio. Num horizonte de 20 unos, uma dus referênci:ts 
pnru esse crescimento é a evolução do preço do curvào, jí1 que as rcscrvus des
Ce combustível siio upreciflvcis. 

Atualmcnte :1s grandes centrais térmicas a carvão podem produzir ener
gia a um custo de 20 à 23 mills/K Wh, (a variação está vinculada às exigéncius 
relativas ao meio ambiente). 

Supondo que o custo de produção do curvao aumente em 2% ao ano, u 
dólar constante de 1979 daqui a 20 anos esta energia ainda poderia ser vendi
da de 25 ~ 29 milts por K Wh para a produção de ulumfnio, sem subsídio, pe
los países produtores de carvão interessados cm exportar alumínio. 

O preço médio internacional de energia pura alumínio provavelmente es~ 
taria ainda abaixo de 29 mills por influência da produção atual que ainda 
conta com fontes mais baratas de energia. 

Então, o Ministro, no meu entender, está tendo uma visão de estadista 
cm relação ao futuro deste problema. S. Ex• está preocupado, primeiro, com 
o custo mais alto da Amazônia c ser na Amazônia que residem usjuzidus fun~ 
dumcntais para isso. Daí, S. Ex• ter pensado, como V. Ex• disse mesmo, 
numa soma de incentivos e de vantagens iniciais que fossem capazes de resis~ 
ti r ao longo dessas duas próximas décadas, à própria evolução da geração de 
energia prim~ria em outros países industrializados, 

Nobre Senador Roberto Saturnino, se V. Ex• me permite, ouvirei o 
nobre Senador José Lins que me solicitara o aparte anteriormente. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Nobre Senador Jarbas Passarinho. 
o nobre Senador Roberto Saturnino analisa um problema que é da maior se~ 
ricd;1dc. O subsidio exagerado seria, além de desnccess~rio, prejudicial uo 
País. Tod:~vi:.~, a portaria, isoladamente, não basta como elemento de julg<l· 
mcnto geral da influência do custo da energia no projeto. Em primeiro lugur, 
porque no Brasil se adota tarifa única c para projetas especiais pode haver 
mccssidade de rebuixumento do preço cm relação uo preço nacional. Em se
gundo lug:1r, porque o custo que intercssu é, realmente, o custo linal do pro~ 
duto. De modo que, sem an~lise do projeto, em si, talvez seja difícil jugar u 
ohjctividadc da portariu. No meu modo de ver, somente a análise globul do 
projeto poderia demonstrar a necessidade de uma redução no prc:ço du cncr· 
giu, tendo em conta o seu preço no País cm comparação com o preço de custo 
nessa energia da Amazônia eu prioridade da produção de alumínio no Pu is. 
Muito obrigudo a V. Ex•. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Eu entendi que a 
posição iniciul do nobre Senador Roberto Saturnino é:: a de que S. Ex• deixou 
bem claro que não era contra os interesses do Eslildo ... 

O Sr. Roberto Salumlno (MDB- RJ)- Claro! 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- ... mas. era apenas 
uma preocupução que, no afã de exportar- e, porque, S. Ex• não o disse, 
mas nós diremos juntos- S. Ex• c cu- c vamos exportar como "sócios" 
par:.~ o estrangdro, e viéssemos a conceder além do que seria aceitável. Assim 
cu cntendi a colocação de S. Ex•. 

O Sr. Roberto Sarurnlno (MDB- RJ)- E vou acrescentar algo mais: 
acho que talvez esse tipo de incentivo não contribua pura o desenvolvimento 
da Amazônia, como outros investimentos de maior conteúdo social e de 
mui o r efeito multiplicador, porque essa indústria de alumínio, por exemplo, C 
uma indústriu altamente automatizada, quer dizer, dá muito pouco emprego, 
o que vai dar~ muito lucro. O que pode acontecer, é que esse tipo de subs[dio 
di: muito lucro aos empresários e aos sócios estrangeiros do negócio. Mas, em 
todo caso. i: uma advertência que gostaria de fazer e aproveitei a oportunidu~ 
de. Os dudos que tenho discrepam um pouco. Aliás, tenho informação, inclu
sive, de que a mi:dia do preço de energia, que foi citada por V. Ex• com ba!<ie 
no relatório do Ministro, está altamente influenciada por velhos contratos de 
fornecimento dos Estados Unidos nos bons tempos, baseados, se nilo me en
guno, em 4 u 5 milésimos de dólar por kilowatts/hora. Isso baixa muito, mns 
esses contrutos estão terminando e todos os contratos estiio acima de 40, 50 
milc!simos de dólnr por tonelnda. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Aqui clcruciocinu 
com esse dado do Sr. M. Lestcr do Canadá: süo 15 milésimos de dólar por ki· 
low~atfhoru. Mas acho que V. Ex• coloca a qucstilo bem. rrimeiro, porque 
isso daril oportunidade 11 que talvez voltemos no ussunto, não mnis ngoru tüo 
presos ;.apenas aos interesses do Purf1. Segundo, uma úrca como a nossu, com 
uma populaçiio puupérrrlmu que precisa de desenvolvimento, du pode 
bcncficiur~se di reta e indiretumentc disso. Dirctumcnte, a menos como sulicn
tu o aohre Senudor Roberto Saturnino, [lOrquc não se trutu de empresas de 
uplicuçi'lo m;.aciça de mi'lo-dc·ohru, 

Quunto a isso não hf1 dúvida, Mns também indirct::amente, dela podc·se 
beneficiur pelos impostos c pelas tuxus que serão recebidos pelo Estudo do 
Pará. Há dias, convcrsnva com umu pcssou que hi1 muito tempo queriu co
nhecer ... 

O Sr. Roberto Salurnlno (MDB- RJ)- Só um parcnrescs: desde que 
não haju incentivos também nestes impostos. O de que tenho medo é a soma 
de incentivos. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- V. Ex• me permilc um uparre? 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA)- AI. naturalmente, u 
política estadual não vai querer ficar apenas com os buracos das minas, do 
que se queixa tanto Minas Gerais. Eu diria mais, que cm relação a estaques
tilo do :~crêscimo de renda, de receita para o Estado, isso é de tal ordem, que 
há dias conversundo cu com uma figura que hú muito tempo queria conhc· 
cer, que é o atual Presidente da Vale do Rio Doce, que é o Dr. Eliezcr Batista, 
ele me dizia que o Estado do Pará estaria fadado - por isso que disse, ainda 
há pouco, o Senador Gabriel Hermes, pelas riquezas que tem cm minério, 
não apcn01s produtor de alumínio, não é só a bauxita, mns o cobre, o níquel, o 
m:mganês, o silício- a ser uma das maiores províncias de origem e atividadc 
mineral cm toda esta América Latina c, provavelmente, uma das maiores do 
mundo. 

De maneira que, agora sim, a advertência do Senador Roberto Saturni· 
no nos cabe, que é:: que o outro incentivo não seja tão alto que daqui a pouco 
também o Estado tique lesado das suas receitas originais. 

Sr. Presidente, vejo que a Mesa me chama a atenção de que meu tempo 
cst~ esgot:ldo, mas peço para ouvir o Senador Jost: Lins, c concluirei. 

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Desejo apenas trazer uma obscr~ 
v:1çi'io adicional que julgo importante. Muitas vezes nesta Cas01 condenarum
sc ccrlus indústrias para o Nordeste, pela alegação simplista de que não criam 
muitos empregos. Ora, essa é uma alegativa certamente tendenciosu c de cu r· 
ta visão, O import:lntc é que mesmo essas indústrias dão origem u outros em
preendimentos que com elas se associam e delas decorrem gerando um siste· 
m:t produtivo capal de multiplicar empregos e beneficias sociais. Alit1s, no 
cuso du indústria de alumínio, gostaria de informar u V, Ex• que p01ra cad:1 
100 mil tonclad:ts instul:adas a partir d:1 ulumina, como é o caso da unidade de 
Pern:m1buco, são criados mil empregos. Entiio, essa não é uma indústriu pou· 
co intensiva de absorção de mão-de-obra: ela absorve muita gente. E isso sem 
contar com a mineração, o transporte e toda uma série de atividades paralelas 
c integradas. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Todos os efeitos 
colaterais. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Essa indústria gerará muiro emprc· 
go. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Eu me lembro de 
ter visto nascer Volta Redonda, a terra que tão nobremente representa aqui, 
merecia apenas o nome de Volta, porque era Volta Redonda, e pensava-se 
que seria apenas uma usi'na de ferro gusa e depois aciaria. E hoje V. Ex• vi: o 
que é Volr:t Redonda em lermos de indústrias de rrunsforinuctio que Ocuram 
conex:as à geração de riquezas que se iniciou com Voltu Redonda. 

E com essa esperança que também falamos, saudando essa dcstinaçiio 
pura o reino mineral do meu Estado do Pará c da Amazônia brusileira. 

Era o que tinhn a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado a V. Ex• (Muito 
bem!). 

O Sr. RobcrloSaturnlno (MDB- RJ)- Sr. Presidente, peço u puluvru. 
como Lfder, puru uma comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a palavra uo 
nobre Senador Roberto Suturnino, pura uma comunicação. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ. Puru umu comunicação. 
Sem revisão do orudor.)- Sr. Presidente, recebi hoje, pela munhà, uma co· 
municaçüo que foi também transmitida ao nosso ilustre colega nobre Senador 
Tcotônio Vilela, que, alifas, por ter sido obrigado u viujur ugora nu purte du 
turdc, pediu-me que falasse, inclusive, cm seu nome pcsso:1l. 

Trutu-sc de futcs acontecidos ultimamente no Rio de J1meiro, cm se
qOCnciu u um juntur em homcnugem uo Scnudor Teotónio Vilelu, pela suu 
utuuçüo nu luta u l'uvor du anistia amplu, juntnr esse rculizudo nu~m churrus
cari:l do Rio de janeiro, na segunda-feiru pr6ximn passada. E, somente hoje 
pela munhà, tive notlciu de que durante o juntar, quando se prnccss:avu11 ho· 
menugcm, logo ap'h u chcgudu do Senador Teotónio Vilela, u churruscuri:a 
foi cercudu por polfciuis, dezenas deles armados, que impcdium a entrada cu 
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said:t de rc.~soas, sob a alegação de que haviu sido colocada naquele local 
uma bomba, c que era rreciso rrotcger os circunstantes de uma evcntu;tl ex· 
rlm;io. Com isso, muitiiS das pcsso:1s, que foram prestar homenagens ao Se· 
nadar Teotónio Vilela, foram impedida~ de entrar c voltamm atemorizadu:-. 
com os policiais ali presente. E mais; antes do término da homcnugcm, a poli
cia retirou-se permitindo a saída dos que ali cstuvam para homenagear o Se· 
nador, mas prendeu algumas das pessoas que ali compareceram, entre as 
quais o Presidente do Sindicato dos Pretroqufmicos de Duque de Caxias, o 
Sr. João Carlos Araújo Santos, assim como uma da5lideres da classe dos pro
fessores no Rio de Janeiro, a professora Maria Inês Bartollo. Foram prcs:1s 
essas duas pessoas, submetidas a interrogatórios, c soltas, cm seguida, depois 
de muitas ameaças, de muita intimidaç5o, depois de muita coação fí!lica c mo· 
ral. Sendo que esta professora, Maria Inês Bartol\o, tornou a ser presa hojr; 
pelu m:mhn: prcsu de uma forma estranha, praticamente seqUestrada e nova
mente submetida a todos os tipos de coaç5o moral c flsica, e abandonada cm 
um local retirado da cidade. 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, tomando ciência desses graves aconte~ 
cimentos que estão .se passando na cidade capital do meu Estudo, nno poderia 
deixar de trazer esta noticia ao conhecimento da Casu, pedir esclarecimentos 
c providéncias ao Governo, por intermédio da sua representação aqui, c espe· 
r ar que esses fatos não continuem a se repetir, porque não é com intimidação, 
nno é com coação moral c física, sobre pessoas que têm liderança na sociedaa 
de, que se vai conseguir levar adiante o projeto da abertura e consolidar o rea 
gime democrático :no Pais. 

Assim sendo, esperando merecer a atenção da representação governista 
nesta Casa, deixamos <:~qui lavrado o nosso protesto c ficamos na expectativa, 
no aguardo de um esclarecimento melhor sobre esses fatos graves. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Sobre a mesa, comuni· 
cacõcs que ser5o lidas pelo Sr. !'~Secretário. 

São lidas as seguintt::s 

Em 6 de setembro de 1979. 
Senhor Presidente 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que me ausentarei do 

Pafs a partir de 15 de setembro, a fim de participar da III Assembléia Geral 
d:a OMT, a realizarase cm Torrcmolinos, Espanha. 

Atenciosas saudações. - Senador Aderbal Jurema. 
Em 6 de setembro de 1979 

Senhor Presidente 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que me ausentarei do 

País a partir de \I de setembro, a fim de, no desempenho de missão com que 
me distinguiu o Senado, participar da 66• Conferência da União Interparla~ 
mentar, a realizar-se cm Caracas. 

Atenciosas saudações. - Senador Bernardino Vl1n1. 
Em 6 de setembro de 1979. 

Senhor Presidente 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que me ausentarei do 

Pais a partir de li de setembro, a fim de participar da 66• Conferénci<:~ da 
Unino lntcrparlamentar, a realizar-se em Caracas. 

Atenciosas saudações. - Senador Mauro Benel'ides. 
Em 6 de setembro de 1979 

Senhor Presidente 
Tenho a honru de comunicar a Vossa Excelência que me ausentarei do 

Pais a partir de li de setembro, a fim de, no desempenho de missão com que 
me distinguiu o Senado, participar da 66• Conferência da Unino lntcrparlu· 
mcntar, a reaiLwr-se em Caracas. 

t\tcnciosus saudações. - Senudor Jorae Kalume. 
Em 6 de setembro de 1979 

Senhor Presidente 
Tenho a honm de comunicur a Vossa Exccli:nciu que me ausentarei do 

Pais a partir de 11 de setembro, a fim de, no desempenho de missão com que 
me distinguiu o Scnudo, participar da 66•. Conferência du União Interparlu
mcnlllt, a realizar-se cm Caracas. 

Atenciosas suuduçõcs, - Senador Adalberto Sena. 
Em 6 de setembro de 1979, 

Senhor Presidente 
Tenho 11 honra de comunicar u Vossa Excclimciu que me uusenturci do 

Pufs a f'lilrtir de ti de setembro, a fim de purticipur da 66•. Conferência du 
U niiio I ntcrpurlamcntur, a realizur~sc cm Cnrucus. 

Atenciosus s~tuduções, - Senador Jut1hy MaRalhacs. 

Em 6 de setembro de !979 
Senhor Prc~identc 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência qur; me ausentarei do 

Pais a p<~rtir de li de setembro, a fim de participar da 66t. Con1Crêncit1 da 
União lntcrp:•rlamcntar, a realizar-se em Caracas. 

Atenciosa.~ s;wdaçõcs. -Senador Tarso Durra, 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - A Presidência lica ciente. 

COMI'AR!:'CEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

José Guiomard- Aloysio Chaves- Henrique de La Rocque- Hclvi
dio Nunr;s- Jessé Freire- Luiz Cavalcante- Luiz Vi:ma- Moacyr Dali a 
- Amllral Peixoto- Hugo Ramos- Nelson Carneiro- Amarai Furlan
Franco Montara- Henrique Santillo- Lázaro Barboza- Mendes Canale 
-Pedro Pt::drossian- José Richa- Leite Chaves- Evelásio Vieira- Jai· 
son Barreto - Lenoir Vargas- Paulo Brossurd -Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Estú finda a hora do Expc· 
dientc. 

.~a.) 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votaç5o, em turno único, do Requerimento n~' 303, de 1979, do 
Senador Orestes Quércia, solicitando o dcsarquivamento do Projeto 
de Lei do Senado n~' 355, de 1978, de sua autoria, que acrescenta dis· 
positivo à Consolidação das Leis do Trabalho. 

Em vowcào o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau· 

Aprovado. 

O projeto a que se refere o requerimento que vem de ser aprovado será 
des:uquivado. 

O SR. PRESIDEI'oTE (Aic.andrc Costa ) - Item 2: 

Votação, cm turno único, do Requerimento n9 304, dr 1979, do 
Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do 
Senado Federal, da palestra proferida pelo Ministro da Educação e 
Cultura, Professor Eduardo Portela, cm 16 de julho de 1979, na Es· 
cola Superior de Guerra. 

Em votação o rcqucrim!nto, 

Tem a palavra o nobre Senador Mauro Bencvidcs. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB -CE. Para cncaminlrJr avo· 
tação.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores, esta Casa tem agido sempre com a 
maior liberalidade, no que tange à transcrição, nos seus Anais, de entrevistas, 
pronunciamentos, conferi:ncias de figuras da vida pública brasileira. 

Parece que a forma em que se situa o artigo 233 do R~gimento Interno, 
embora com a Mesa a exercitar o seu poder de polícia, possibilita essas trans
crições de maneira pródiga, como penso vir ocorrendo nos últimos 4 anos
tempo em que aqui venho desempenhando o meu mandato no plenário da 
Casa. Entretanto, esta palestra do Ministro Eduardo Portella é daqueles do· 
cumentos que estão a merecer, de fato, a sua inserção nos nossos assentam ena 
tos. O titular da Pasta da Educnçào fez, perante a Escola Superior de Guerra, 
uma apreciação detida do momento educacional brasileiro, chegando a cons
tatações que estão a merecer reparos imediatos por parte do Poder Executivo, 
com a indispensável colaboração do Congresso Nacional. a de notar, Sr. Prc~ 
sidenh:, qUe o Ministro Eduardo Portclla reportou-se, lucidamente, nos bai
xos nfvcis de remuncruçào do professorado brasileiro, num enfoque realistu. 
que está a exigir u udoçào de medidas inaditívcis, sob pena de o ensino conti
nuar meio às deficiências já plenamente conhecidas. 

Portunto, a Buncada dn Oposição muni festa-se pelo acolhimento dessa 
matéria, com as ressalvas cm relação a outros tipos de requerimentos que 
porventuru sej.:tm submetidos a esta Casa, com vistas, igualmente, il inserção 
em nosms Anais. 

Por reconhecer a rclcvlincia do assunto ventilado, votamos pela inserção. 
scrçiío. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Continua cm votação ore
querimento. 
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Os Srs. Senadores que o nprovam queiram permanecer como se acham. 
(Pauso.) 

Aprovado. 
Será feita a transcrição. 

E a uguintt' a matfria cuja tranJcricào é solicilada. 

PALESTRA PROFERIDA PELO MINISTRO DA EDUCAÇÃO E 
CULTURA. PROFESSOR DOUTOR EDUARDO PORTELLA, NO DIA 
16 DE JULHO. DE 1979, PARA OS ESTAGIÁRIOS DA ESCOLA SUPE· 
RIOR DE GUERRA. 

POLITICA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Prol. Dr. Eduardo Portella 
Ministro de Estado da Educação c Cultura 

Rio de Janeiro 
16/07/1979 

A Politica Sctorial de Educação constitui-se de programas c açõcs nos 
campos conexos da educaç5o, da cultura c do desporto, fazendo parte du 
Politica Social do Governo. Mas devemos ter presente que, se a setorizaçào 
pode adiantar-se como oportuno recurso operativo, cm nenhum instante lhe 
será permitido isolar-se ou perder a visão articulada de todo o complexo go
vcrnumcntal. ~nesse quadro global que emerge c se fortulccc a função sociul 
da Educação. 

A Educação c a Cultura, manifestação c desempenho da identidade na
cional, terão cada vez mais de fincar os pés na terra, no encalço de um progra
ma realista. Para consolidar-se como um projeto pedagógico, todo ele volta
do para a qualificação da sociedade brasileira, não basta ceder passivamente 
às reivindicações quantitativas da explosão demográfica: é preciso orientá~ 
las, conduzi~las, fazê-las passar pelo insubstituível filtro da qualidade, O rea
lismo que reclama por objctividadc deve ser o mesmo que rejeita soluções 
simplistas. Ã educação para construção cabe apoiar~se na pedagogia da quoli· 
dade, c desenvolver-se como um sistema coeso, cm que cada peça da engrena
gem dispõe de uma função essencial c correlata. E evidentemente só poderá 
ser pensada e executada, levando cm conta a nossa diversidade regional, com 
todas as implicações sociais c econômicas correspondentes. 

Em todos os momentos estará refletido o pacto indisssolúvcl, entre Edu
cação c Cultura. A cultura é um processo global que define os traços básicos 
de um povo e confere-lhe parte essencial de sua característica histórica. O de· 
senvolvimento nacional integrado c harmonioso da cultura brasileira é fator 
imprescindivel para o desenvolvimento total c ordenado do país. A tarefa da 
cultura não se deve configurar como prática minoritária, mas alargar-se 
como uma realização de todos, contribuindo decisivamente paru a ampla de· 
mocratização da vida nacional. 

Educaçio e Cultura 

Problemas Atuals 
Os problemas da Educação c da Cultura se multiplicam no quadro gemi 

das emergancias imediatas: 
I. A desigualdade na distribuição de renda c a conseqUente marginali· 

zuçàc cultural, educacional, cconômica e social dos estratos mais baixos da 
população, configuram o puno de fundo imediato, 

2. Os padrões de crescimento demográfico tendem a conduzir crescentes 
contingentes de população escolnrizávcl n busca de serviços escolares, accn· 
tunda, ainda, pelas fortes migrações internas. 

3. A prevalência de condições insatisfatórius de nutrição c suúdc limitu o 
adequado desenvolvimento psicológico c: cultural de amplos contingentes Ue 
papulaçüo infuntil, dificultando seu acesso c aproveitamento cm reluçào nos 
processos convencionais de escolarização. t por isto que, já de infcio, a im· 
portáncia dos programas pré-escolares logo se projeta. 

4. O crescimento quantitativo du população escolur, sem a conseqüente 
c:lcvaçiio do nível qualitativo das açõcs culturais-educativas, sem a reduçtlo 
das disparidades regionais, c sem o atendimento às necessidades reais dos di· 
fcrentcs grupos de populaçilo, siio obstáculos que se somam. E a eles se jun
tam. 

S. O escasso cntrozamcnto escola-comunidade, a participação rcduzidu 
dos diferentes grupos populacionais no desenvolvimento de uma educuçUo 
aberta, (]Uc utcnl.lut)s necessidudcs, interesses c problemas dos alunos c da co
munidude, 

6. As distorções nn criuçilo, distribuiçilo,nccsso c consumo dos bens cu I~ 
tu ruis, com mlnimu contribuição nos objetivos do desenvolvimento sociul. 

7. A depcndéncill tecnológica, a rcduzidll contribuição do sistema cdu· 
cacionlll :1o dirccionamcnto da formação c da criação científicu e tecnológica. 

8. A ausência de uma poHtica efctivu de formação, vulorizuçào e utili
zaçiio dos professores c o atendimento limitado, dado ao baixo nivcl salari:1l 
du classe. A dignfjicaçào .ralaria/ do docente irrompe, aqui c agora, como item 
prioritário da pt•dagogia da qualidade. 

9. O rluncjamcnto centralizado. com escassa participuçüo dus bases; u 
estrutura organizacional, que limita u consccussila dos objetivos cducacio· 
nais: a curência de coordenação e articulação entre os diferentes órgãos que 
linanciam a educação: a escassa reluçào entre as prioridades dclinidas e os rc· 
cursos alocados, agravam o coeficiente de adversidades, 

10. E linulmcntc, a inexistência de um sistema de avaliação abrangente c 
permanente, que permita visualizar o impacto das ações implementadas, e 
subsidiar u formulação de políticas c a tomada de decisões, ucabum por com· 
pletar um quadro pelo menos aparentemente apocalítico. 

Daí a urgência de se formular c conduzir um conjunto de ações, que con
sistiam fundamentulmentc cm: 

Linhas de A ção 

I. Universalizar a educação fundamental, através da ampliaçiio do aces
so ao ensino de Jv Grau, regular ou supletivo, tanto para a população de 7·14 
anos, como pura os adolescentes e adultos subeducados. 

2. Manter um ritmo de crescimento do ensino de 29 Grau coerente com 
o aumenta de conclusões do grau anterior: diversificar as formas de atendi· 
menta, de modo a corresponder às necessidades próprias da clientela mais jo· 
vem (15-18 anos) c, oportunamente, às dos adultos. 

3. Promover, ao lado de cstímu[os à conquista de crescente autonomia 
pelas Universidades, um consistente esforço para o aperfeiçoamento du edu· 
caçào superior, cm seus diferentes nlvcis c modalidades, facilitando·lhc o 
acesso pelos diversos grupos sociais, c ajustando-a às necessidades de criação 
c reprodução da cultura nacional, às de formação c desenvolvimento de re
cursos humanos, c às de afirmação do papel da Universidade na redução da 
dependência científica c cultural do Pafs. 

4. Fazer com que a política nacional da cultura, através dos seus mecn· 
nismos revisados ou reestruturados, esteja concretamente a serviço da pro· 
duçào, distribuição c consumo de bens culturais, Sempre tendo cm vista que 
o apoio ou a cooperação estatal nunca pode desvirtuar-se cm qualquer tipo 
de dirigismo, 

5. Aperfeiçoar os instrumentos de política educativo-cultural, prclimi· 
narmente nos seguintes níveis: 

- Descentralização do plancjamento educacional; 
- lmpluntução de regime de autarquias especiais e de outros modos de 

desenvolvimento organizacional, permitindo operacionalizar os princípios de 
uutonomia c democratização das estruturas universitárias: 

- Revisão dos mecanismos básicas do sistema de financiamento da cdu
caçiio, de: modo a tornar mais flexíveis as transferências federais às adminis
trações estaduais e tocais de educação e cultura, permitindo compcnsasr as 
disparidades regionais de· capacidade finunceira; 

- Estabelecimento de normas c dispositivos cxpUcitos c adequados de 
cquivulência e certificação de estudos. para efeito de maior coordenação entre 
as modalidades educativas formais, não-formais c informais ou extra
escolares, c para vi11bilizar n ampliação dns alternativas nüo convencionais de 
ensino, formação profissional c desenvolvimento cultural: 

- Atualização c consolidação dos planos nacionais de cultura, educação 
fi~ica e desportos, de pós -gruduação, de educação especial, no Plano Setorial 
de Desenvolvimento Educutivo-Cultural para \980-1985; 

-Aperfeiçoamento dos Conselhos Federal c Estaduais de EducuçUo c 
de Culturu, buscando proporcionar-lhes condições mais clicazes de de!lempe· 
nho como órgãos superiores de assessoramcnto da Administração, ulivi:tndo
os dos seus excessivos encargos operacionais e administrutivos. 

Ohjt•tNoJ (it•raü 

Os objctivos gerais merecem ser enfatizados: 
I. Ampliar ns oportunidades educacionais e reduzir as disparidades re· 

gion:lis, visundo <ltcnder às necessidades individuais c sociais, dentro do 
principio da cducuçiio c no murco do desenvolvimento culturul c económico, 

2. Adequar u nçào cducutivo-cultural às peculiuridudcs regionais c po· 
pulucionais, utcndcndo principn_lmcntc aos grupos de buixu rcndu, constitui· 
dos, sobretudo, pclu população das zonus rurais c da pcrifcriu urba'nu margi· 
nalitudu. 

3. Desenvolver umn ução educutivo-culturul integrudu, contrihuindo de 
mol.lo muis elicn;r. com us turcfus Uo desenvolvimento do l,uls: c da mesma 
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muncira possibilitando uma adcquadu integraçiio da cduc<IÇ;'io formal c n1io· 
formul. 

4. Incentivar a particip:1ção comunitária para favorecer o desenvolvi
mento de uma -educação aberta, que Jlenda às necessidades, intcrc.-sscs c 
problemas dos alunos c dos diversos grupos populacionuis. 

5. Elevar a qualidade dus ações educativo~culturais não só introduzindo 
mudunçus significativas, nos conteúdos curriculares e nus tecnologias educa· 
cionuis, mas também valorizando, amplamente, a função docente (com umu 
politica correlata de atendimento às necessidades económicas, sociais, cultu· 
rais e de formaçiio do professor). 

6. Estabelecer uma adequada relação educação-trabalho, como forma 
de contribuir para a realização pessoal c social na produção de bens c ser
viços, ampliando o conteúdo conceituai da educação, considerada tradicio· 
nalmcnte como mero instrumento de qualilicação dos recursos humanos. 

7. Fomentar c aplicar uma política cultural de base popular, respeitando 
a personalidade cultural dos individuas e grupos sociais, e incentivar a 
criação, preservação e absorção dos bens culturais, 

8. Estimular o desenvolvimento de linhas de pesquisa consistentes com 
as necessidadts do País, tanto para situá-lo adequadamente nas corrtntes 
principais da evolução do saber mundial, como pura reduzir sua dependência 
citntifica e tecnológica. 

9. lntensilicar uma programação ntxívcl, participante c integral, arti
culadll com o planejarncnto nucional e com os diferentes nívds administrati
vos. de maneira horizontal c vertic.:~l; c ao mesmo tempo implantar, sob for· 
ma progressiva, um sistema de avuliação e controle abrungente, apto a permi· 
tir o julgamento do impacto da educação c cultura no sistema sócio· 
econômico. A cliciência ou elicácia do sistema educJcional, o desempenho 
dos planos, programss e projc:Los governamentais, serão por ele detectados. 

I O. Aperfeiçoar a estrutura administrativa dos diversos órgãos do seta r 
par;~ melhor atendimento aos objctivos educativo-culturais, é umJ tart.:fa que 
de Jogo se impõe. 

\I. Orientar o sistemu de linanciamento da educação e cultura, de 
modo a elevar sua produtividade, acompanhar o ritmo de evolução das de· 
mnndas, permitir muior cq uidade soei ui na aplicação c distribuição dos recur
sos educativos, e maior mobilização de meios dos próprios grupos sociais en· 
volvidos nas ações educativo-culturais, são providências que completam este 
denco essencial. 

Em cada dtgrau du escalada educativo-cultural, os problemas reapare· 
cem, com o seu contorno próprio, 

Prê-Esco/ur 

No Prê-Esco/ar ê fácil perceber: 
A ausência de uma política globul c intcgruda de atendimento à popu

laciio infantil. 
A escassa oferta pública nos grandes centros, e praticamente inexistente 

nas zonas rurais. 
A reduzidu ofertu privada, conccntradu nos grandes centros, e inacessí· 

vel à populacü.o de buixa renda. 
A predominUncia do enfoque prepurutório pura o IY Gruu, qu-iiSC nuncu 

formulado udcquadam~nte. 
A dtscoordenaçào dos progrumas nutricionais, de saúde e du educação 

infantil. 
A predominância de programas eminentemtnte escolarts, com insuli

cicntc ou nulo envolvimento du família e da comunidude. 
A escassez de programas compensatórios e; ou inovadores com resulta· 

dos av:1liados, 
A insulicií:ncia de pessoal docente, convenientemente preparado e corrt· 

tamente distribuído, 
Cabe, portanto, articular algumas soluções, que poderium ser assim re· 

sumidas: 
Formular e implementur uma politica globul integrada para a inr.inci11, 

como medida corretiva parcial, e preventiva, enquanto se procuru eliminar os 
fatores determinutes da pobrezu absoluta. 

Promover e fortalecer o envolvimento das famllius e da comunidudc nos 
progrurn11s sócio-culturuis de utendimento à infünciu. 

Desenvolver programas de preparução do pessoul doctnte e ti:cnico, uli· 
mtnt:u;i'ln escolt1r e progrumus inovudores pura o atendimento u~o:ustos mcno-
res, 

Os objctivos dessa uçito iniciudoru, tormun-sc cudu vez muis pr~:cisos: 
Ccntmr (ll\tcndimento, na fus~: pré·nntul t dos dois primeiros unos de.· \'Í· 

da, nos aspc~:tus dt..• nutri~w•;io ~: sullde, incluindo a eliminuçi'1o da prccariedullc 
umbi~:ntal. 

Implementar programas de atendimento materno-infantil, com tnvolvi· 
mcnto das mães e através, principalmente, de creches e escolas maternais, ttn· 
do em vista que grunde número de miles silo obrigadas a trabalhJr fora do lar, 
logo após us primeiras semanas de vidu da criançu, 

Expansi'io da oferta, como corretora dos dcsnlveis culturuis, visando su· 
prir as limitaçõts do papel cducutivo que a famrlia está impedida de exercer, 
p<~ra o attndimento da população de 2 a 6 unos. 

Atender a populução dt 2 u 6 anos através de "centros educacionais in· 
fantis", tendo cm conta as pecualiariedades de cadu faixa etária: 

a) a ampliação das capacidudes de percepção, do acervo cognitivo e do 
correspondente domínio vocabulur, objetivundo reforçar o desenvolvimento 
dos padrões de raciocínio, linguugem c comunicação: 

b) o subjacente reforço das carências afetivas c de relacionamento, oltra· 
vés de .nividudts lúcidas e de grupo, proporcionando melhores padrões de in
tegraçi'io social: 

c) a t:Kpansii.o das expcriêncius de convívio, utravé:s de cantatas externos 
ao meio de origem, de modo a ampliur o seu domínio sobre os vários espaços 
urbanos ou rurais, a sua urticulação com os serviços e equipamentos do cam· 
po ou da cidade, c sua am bicntação com as instituições mais próximas, nota· 
da mente a escola, sem excluir todas as outras mobilizadas pela comunidude. 

Realizar açõcs prcvtntivas, principalmente em relação às criançus de 7 
anos, incluindo trubalhos com gestantes, c corretivus, no sentido de atender 
clientelas potenciais, bastante cspecilicus, como menores abandonados e cu· 
rentes. 

lmplemt:ntar programas de educação familiar, destinado às mães e jo
vens, <~ttndendo aos aspectos próprios da estrutura du família e das funções 
endógtnas atribuídus a seus membros. 

E necessário envolver os recursos humanos disponíveis nas comunidades 
periféricas: mi'ies não empregadas, jovens com alguma escolaridade, artesões 
t artistas, c tantos outros. 

Realizar progrumas de formação do pessoal docente e técnico, com a 
participaçi'io das universidades, das instituições de 2• Grau, c utruvés de pro· 
gramas especilicos, de treinamento, dar ênfase ao atendimento do prê· 
~:scolar, sempre com o envolvimento das famOias c du comunidade, 

Primeiro Grau 

A educação brasileira conligura-se como um edifício minudo por buixo, 
podendo ser constatado no enlace pré-escolar c IY Garu, o primeiro grunde 
nó n ser desatado, responsável ostenSIVO por alguns males crónicos. 

Os problemas se sucedem, numa seqUência dcsaliadora: 
O atendimento sequer atinge a aproximadamente 15% da população dos 

7 aos 14 anos. 
A iniciação para o trabalho tem encontrado constantes entraves na rigi

dez das exigéncius de cupacitação. 
A ofert:l de vagas privilegia us regiões e os grupos sociais economicam~:n

te mais desenvolvidos. 
Permanece a curi:ncia de uma ação intersetoriul, articulada no 'que se rc· 

fere à saúde, alimentação e higiene. 
Metodologias c currículos que em geral não levam em conta u especilici

dade cresct:ntt: da clientela a ser atendida, são manipula~os inconseqUente· 
mente. 

A proporção ainda reduzida de alunos ingressados, que chegam u 
graduar-se nos 8 anos requeridos, exige medidas transformadoras. 

A considerUvel falta de docentes quulificados e habilitados, conseqUí:n· 
cia, principalmente, dos baixos níveis de remuneração oferecidos, i: outro ne· 
gutivo que se alastra perigosamente. 

Do mesmo modo os programas de treinamento de docentes precisam ser 
ava\iudos no que diz respeito ao impacto qualitativo sobre o desempenho dos 
alunos. 

A tendência à generalização, ao estabelecer normas para todo o Pu is, 
muitols vezes sem considerar as características e necessidades reais de cada re
giilo ou de c;tda grupo sociul, se torna uma açiio pervertera, improdutiva e 
uutoritúria. 

Também o quadro técnico-administrativo, insuficientemente prtpamdo, 
renetc-se na operucionulidade das fontes de linanciumento. 

A urticulaçi'io uindu insuliciente entre ns esferas fedcml e estudu;~l e, cm 
cspecial, entre est:.1s c: u esfera municipal. perturba consideravelmente u rcnt:l· 
bilidadc do sistema. 

Dui 11 prcmí:nciu de: 
Univc.·rsillLmr a cducuçào fundamental, através da umpliaçf10 do acesso 

:.10 ensino de JY Grau, regular ou supletivo, tanto p:1ra n populuçilll Uc 7·14 
arllls, como ruru lJS adolescentes c udultos ~-ubeduc01dos. 
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Oferecer utcndimento sócio-cultural adequado ils populuçõcs periféricas 
urbun:1s, por meio de educação funcional compensatória. 

Trunsformar us modulidades de serviços educutivos às populuções do 
campo cm apoio aos programus de desenvolvimento rurul e de super.açi'io da 
pobreza local. 

Diversificar as oporLUnidadcs de educação de adultos, visundo ao seu de· 
~envolvimento cultural e as suas condições de promoçiio sócio-econômicu. 

No phmo maú gt•ra/, este conjunto de providências objetivuriu, porlnnto, 
n: 

Universalizar a educação fundamental, no cumprimento gradual do prc· 
ceita constitucional. 

Desenvolver programas educativo-culturais especiais para o atendimento 
du população de baixa renda, constitufdo sC?brctudo pelos grupos populacio
nuis das zonas rurais e da periferia u1 bana marginalizada. 

Melhorar a qualidade do ensino, introduzindo mudanças signincativus 
nos conteúdos curriculares, nas tecnologias educativas c na valorizuçào do 
pessoal docente. 

Fortalecer a articulação entre as esferas federal, estadual c municipal, no 
intuito de alcançar um melhor aproveitamento das fontes de financiamento e 
mais correta utilização dos recursos adicionais não tradicionais. 

E no plano mais específico, ou mais objetivo, poder-sc-ia: 
Ampliar a oferta de matriculas, devendo o Governo Federal cooperar 

técnica c financeiramente, principalmente com as Unidades Federadas que 
apresentem os menores índices de escolarização. Desenvolver açàcs que pos· 
sibilitem uma eficiente iniciação para o trabalho, conforme preconiza a legis· 
lação em vigor, dotando as normas existentes de suficiente nexibilidadc, a fim 
de permitir o atendimento às necessidades c possibilidades reJ,":ionais. 

Implementar programas examinando situações cspccrticas ·da clientela a 
ser atendida, tí\ÍS como o menor abandonado, as populações das zonas rurais 
e da periferia urbana marginalizada, sempre com a preocupação realista de 
~fcrecer à criança ou no jovem uma educação básica. 

Implementar uma politica de redução das desigualdades educacionais e 
de oferta educativa, atendendo prioritariamente as populações carentes, 

Promover a participação comunitária nas tarefas educacionais, de mu· 
neira articulada. contribuindo para o desenvolvimento integrado das áreas 
rurais c da periferia urbana marginalizada. 

Corrigir o perfil da pirâmide educacional, incentivando a permanência 
do aluno na escola c integrando açõcs com saúde, alimentação c higiene, 
combinadas com uma maior diversificação de metodologias educacionais. 
Desenvolver uçõcs nos aspectos de programação curricular, buscando res· 
pender às realidades locais c considerando as necessidades, interesses c 
problemas dos alunos c dos diversos grupos populaçiont!is .. 

Continuar com a formação c capacitação de recursos humanos não so· 
mente do pessoal docente, mas também do pessoal técnico administrativo, 
dando ênfase às inovações pedagógicas. 

Enfatizar o desenvolvimento do ensino de Comunicação c Exprcssào e 
de Ciências, como estratégia para aumentar a eficácia social e a qualidade dos 
planos curriculares, bem como, contribuir para a redução da repetência e cva~ 
são. 

Implementar uma politica de transferências financeiras pura programas 
integrados, desenvolvidos cm ârcas delimitadas c para clientelas bem identifi
cadas, expressos em metas explícitas c viáveis de expansão c elevação dos pa
drões de qualidade da educação c de apoio ao educando. Com isto fortalecer 
u descentralização criativa c a adaptação dos projetas às especiais condições 
regionais e locais. E simultaneamente, consolidar c articular recursos de fon· 
tes diversas (Salário-Educação, F'AS, etc.) para apoio financeiro não cs
pcc!nco aos sistemas estaduais, especialmente aos de menor capucidude fi
nunccira, visando equalizar socialmente os gastos cm cducaçi'io. 

Fortulccer u intcgruçilo e o uprovcitumcnto comum de recursos entre os 
vários estabelecimentos de uma mesma localidade, para viabilizar o estudo e 
o desenvolvimento de seus métodos de trabalho c de organização, contribuin· 
do paru ;.1 redução dos desníveis de qualidade e de recursos entre t:lcs, 

Integrar os progrumas de expunsi'io e de desenvolvimento quulitutivo cm 
••regiõcs-progmmu", visando conferir complementaridade c estimular u or· 
dcnaç~o das ••redes locuis" de cducaçiio c suu coordenação cm nfvel de micror
rcgiõcs cjuu regiões de desenvolvimento. 

Segundo G ruu 

Niio siio menores nem mais simples us questões que se projetam no hnri· 
t.llntc do segundo gmu, aind:~ hoje perdido entre um esquema dcjilmwrtlo, u 
que uhjmuu de modo simplista, c um progrumu de projh.l·iomt!i:tlrâo, concc
llillo ulcutoriwncntc. 

-------------------------
O saldo tem sido, senão inexpressivo, parcimonioso. Até hoje continua 

:1s voltits com a dificuldade de implementação de um ensino profissionalizun· 
te que cumpr:t o duplo ohjetivo de terminalidt1de c continuidnde. 

As mudançus nu distribuição de oportunidudes educacionais, se cxitcn· 
tcs, s:io pouco siSnilicativas. 

O mito du Universidade fortaleceu obsessivamente a uspirução Uo aluna 
do pela continuidadt•. 

Definições pouco precisas sobre o conceito de ensino prolissionulizuntc, 
motivando :1 coexistência de progmmas voltados para a educação geral, edu
cação t~cnica, formação profissional c habilitações básicas, são outr:.1s tantus 
veredas que se forum entrecruzando, sem conseguir apontar o verdadeiro ca
minho. 

Os mesmos males se repetem, da escassez de docentes especilicumcnt~ 
preparados à correspondente organização curricular. 

A insuficiência de informuçõcs sobre mercado de trabalho, bem como ;.1 

indefinição do papel social c econômico do técnico de 2~'Grau, acabou porre
tirar a possível objetividade. 

Os convênios pura intercomplcmentnridude, porque mal equacionados, 
resultaram pouco ou nada satisfatórios. 

A precariedade de recursos físicos, os prédios inadequados, cttréncia de 
material didático c instalações estranhas às disciplinas de ducuçilo prática, jo
garam também o seu papel. 

Cresceram as restrições ao aproveitamento de candidatos de menor 
.ftatus social, c as dificuldades de acesso às modalidades formais de ensino 
para trabalhadores, jovens c adultos, 

A idade-série mostrou-se inadequada, principalmente pela alta pro
porção de pessoas que estudam e trabalham. 

Compreende-se c justifica-se o esforço do M EC no sentido de: 
Manter um ritmo de crescimento do ensino de 29 Grau harmonizado 

com o aumento de conclusões do grau anterior. 

Diversificar as formas de atendimento, de modo a corresponder às neces
sidades próprius da clientela mais jovem (15·18 anos) e, oportunamente, l1s 

· dos adultos. 
Assegurar a implantação dos programas de habilitações básicas nus re

des estaduais de ensino de 29 Grau, c iniciar programas de melhoriu da edu
cação gcrul. 

Apoiar tecnicamente o aperfeiçoamento da rede de estabelecimentos 
particulares de ensino de 211 Grau, de modo a facilitur-lhes a adoçiio dos pro
gramas de habilitação básica. 

Intensificar as experiências de implantação de educação pós-secundãria, 
a lim de criar novas oportunidades alternativas de formação técnica e prons
sionalizantc. 

Consolidar a expansão c sustentar o desenvolvimento qualitativo da rede 
de escolas técnicas federais, centros de educação tecnológica e apoiar as uni· 
dades de educação técnica dos estados. 

Formular critérios c mecanismos para estabelecer a equivalência e certi· 
flcaçào de estudos. 

Seja com os objetivoJ gerais de: 
Fortalecer seu carâtcr terminal, sem descuidar do aspecto continuidade, 

e reorientar as expectativas educacionais e ocupacionuis que pressionam o en
sino superior num sentido meramente crcdcncialista. 

Melhorar a qualidade do ensino considerando a expansão modernda do 
ensino de 2Y Grau regular, articulado com uma reestruturação das roliticas 
de cducuçi'io supletiva. 

Atender prioritariamente à clientela de mais baixo nrvcl de rcmlu. 
Seja com os objctivos espc::c!licos de: 
Conccntrur as disciplinas profissionulizantes em ulgum período após 1.1 

conclusão da formação geral, utendcndo tão-somente à clientela que manifc~ · 
tasse interesse em se integmr i1 forçu de trubulho. 

Articular uções com o Ministério do Tmbnlho c outros Ministérios dos 
sctores produtivos, para fortnlcccr u formnçiío profissional. 

Estrutumr o ensino pós-sccundilrio não universitúrio, incluimlo a rcdclí
niçiio dos cursos de tccnôlogos, 

Criar c fortalecer os centros intcrcscolarcs, as escolas proLIL .. , 1 .1~ •JUC te· 
nham cm conta cstrutégius de difercnci:.tl;iiO, hicrnrquizundo :1 n:dc de cn~ino. 

/\rticulur o ensino regular de 2Y Gruu com u ol'crta Uc L'dll~ill;il 'l•rlcti· 
vu, iUcntilicanUo us diferentes conliiçõcs Uu clientela, sua~ L • '· intc· 
rcsscs c problemas. 

Dar utcnçiio priuritúria 11 três scgmcntm do ensino du ~" ( 1! 1 cdu-
cu~;i"to rwrmul, n cducuçllo pura suúdc c :t cducuçiio ugrícola. 
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Melhor distribuição espacial da rede física, sendo que sua expansão deve 
so~cntc ser implementada quando verificada a inexistência de cnp<tcidudc 
OCIOS<l. 

Forwl.:cer os programas para formação de pessoal docente, no sentido 
de possibilitar a implementação adequada das habilitações profissionais búsi. 
cas. 

Implantar o sistema de orientação educacional c vocacional. e realizar 
estudos c pesquisas sobre necessidade de recursos humunos, a nível médio, no 
mc:rcado de trabalho. 

Expandir a oferta de vagas, porém de forma compatível com o desenvol
vimento sócio-cultural e cconõmico das diferentes regiões do país, 

Cuidar puru que não se dcscnvolvum mecanismos scletivos que margina· 
lizcm u demanda dos mais baixos níveis de renda. 

Oft:recer habilitações básicas segundo as necessidades regionais c tendo 
c:rri conta os problemas, necessidudcs e interesses da clientela. 

Desenvolver, através de currículos simples c objctivos, o potencial intc· 
lcctual c: cultural de ,erupos especificamente identificados, a purtir de sua5 
próprias vivências. 

O ensino de 2' Grau, concebido como pré-universitário c quase nuncu 
como estação terminal - cupaz de hubilitar profissionais aptos- deixou a 
sociedade brasileira sem a participação substantiva do chnm01do homem mi:· 
dia produtivo. O nrremedo de profissionalização que a recente reforma vem 
produzindo, apenas canseguiu prejudicar o ensino básico. De tal modo, qu~: 
se tornou urgente c essencial promover a conciliação ou o entrosamento en· 
Ire a verrente formati~·a c a vertente profls.rionafi:ante, estabelccendo-s~: uma 
saudável complementaridade. Urge, portanto, rever o esqucm01 de profissionól· 
lização a esse nível, estabelecer novos pactos, definir prioridades que levem 
cm conta a diversidade regional do pais, identificar os novos mcrcudos inter. 
m~:diários de trabalho que o crescimento demográfico e o próprio processo de 
desenvolvimento do pais vêm abrindo nessa faixa de cscolari;~;ação, para a 
qual existe uma diversificada c múltipla demanda de mão-de-obra qualifica. 
da, 

Ensino Supletlm 

O ensino supletivo, ao suprir n escolarização regulnr, projeta su01 força 
rcintcgradora I! integradora, destacando-se como um sistema aberto, Pela sua 
n01turcza e função, pelas características heterogéneas da população-alvo, pede 
um tratamento nc:dvcl, rompendo a todo instante os procedimentos formais, 
sobretudo com respeito à temporalidade, 1: uma solução de massn, de que nüo 
pode prescindir o nosso descn..,olvimcnto, no seu estágio atual, devendo ser 
iPtcnsificada c ampliuda para atingir, também, as populações das zonas ru· 
rais e da periferia urbana marginalizada. Ncssn perspectiva, o MOBRAL se 
reveste de umn nova função: promover o enlncc comunitário, alargando o 
raio de circulação da informação. 

As estruturas básicas terão de ser trabalhadas cm todos os nfvcis c por 
meios dos mais diversos instrumentOs. 

A dinamização desses programas dependerá fundamentalmente das chól· 
mudas tecnologias educacionais, hoje ativadas sobretudo pelos novos rccur· 
sos de comunicaçfio de massa. A Fundaçiio Centro Brasileiro de TV Educa ti· 
v a do M EC já iniciou alguns experimentos valiosos nesta faixa, O surgimento 
do Departamento de Aplicações Tecnológicas (DA T), terd um grande papel 
neste sentido. 

Educaçio Frsl<a e Dosportos 

Os programas pedagógicos encontram nu educação física c nos despor
tos um suport~: insubstituível, sobretudo n partir da comprccnsiio do homem 
como <1 entidade integrada que ele verdadeiramente ê. Formar, aprimorar, di· 
fundir a mcntalidude esportiva, elevando o pudrüo técnico dos exercícios c 
dali competições, dentro c fora dos recintos escolares, impõe-se entre us nos· 
s:t~ tarclils prioritdri:1s. 

Erigida cm órgão central de dircçüo superior, a Secretaria de EducuçUo 
Ffsica c Desportos dcverú funcionar nu base de umu cstruturu de 1lmbito nu· 
cionul, com descentraliz:1çào regionul cu paz de ulcançar o M uniclpio. Essa 
nova í1rc;1 dev~:rt1 utuar de modo u atrair, cm cscnln considcr{avc:l, inici;.uivus 
de coopL·ra~·o1n c u.~si:Hênci.:~ técnica, e de intercâmbio internucion:al nos se to· 
rcs dcspurti..,os que ninda não dispõem dt valores ~:m gruu de alta competiçr1o 
internachlnal c plurinucional. 

A oricntaçiin impluntudu no M EC, sustcntudu por um sistemu de ".admi· 
nistnu;iw por ohjctivos", tem solicitudo 1: recebido, du purte do Conselho Nn· 
cionul de Dc.~portus (CNP) c de: outros orgnnisrnos ufins, umu coopenu.;ào 
valiosa. 

Ensino Especial 

O ensino do excepcional receberá o tratamento técnico correspondente 
que, embora diversificado, em nenhum inst01ntc descuidará do seu compro· 
misso intcgrativo. 

ls~:nto dos resíduos apenas fiiantrópicos ou paternalistas, o ensino cspc· 
cial, procurará: 

Integrar o maior número possível de excepcionais, no sist~:ma r~:gular do 
ensino. 

Implantar scr..,iços de di01gnóstico que permitnm a identificação, o mais 
cedo passivei, dos alunos portadores de distúrbios no descn'o'olvimento psico· 
motor, principalmente na clientela de pré-escolares. 

Apoiar técnica e financeiramente as instituições cspcció!liZadas, de form:J 
:1 hencliciar catcgori01s de excepcionais não integráveis ao sistema regul:~r. 

Melhorar o quadro técnico-docente e a distribuição espacial, principal· 
mente: nas atividades de estimulação precoce, identificação, diagnóstico c for
maçUo profissional. 

Propiciar uma continuação de atendimento compatível com as aptidões 
c: cupacidades individuais até o ensino profissionalizante. Elcvnr os padrões 
quulitativos de atendimento, tanto no sistema regular, como nas instituições 
csp~:cializadas. 

Incentivar uma maior participação da comunidade c da famílin do ex· 
cepcional, minimizando desta formn os problemas de integração deste no am· 
bicnte social. 

Ensino Superior 

E ... ~lido insistir em que Educação e Cultura não são conceitos distintos. 
Há ncccssidó!dc de entender a educação como um processo cultural. E tr01tar a 
educação como um processo cultural significa colocar a rcalidndc brasileira, 
com todas óls suas peculiaridades e característicó!S criadoras, como fonte de 
inspiração para o desenvolvimento do ensino superior no Brasil. Significa que 
a Universidade, na posse progressiva de sua autonomia, deverá debruçar-se 
sobre os problemas pertinentes ao meio a que serve, erguendo-os como cen· 
trai ulimentadora de suas funções em relação ao t'nsino, à pesquisa, a exten
silo c a prestação de serviços, E por intermédio de um leque de iniciativas, que 
não poderá esquecer-se de: 

Implantar mecanismos de controle sobre a efctivação dos projetas a pro· 
vades de criação ou cxpnnsão de estabelecimentos c cursos, garantindo, em 
nome sobretudo da qualidade, o cumprimento de requisitos imprcs.::indíveis 
de incorporação de docentes, de desempenho ped01gógico c de organizaç.:i.o 
acudi:mica. 

Estimular nas Univcrsid01des a definição de sctorcs prioritários de cxpan· 
silo c ó!perfciçoamento por áreas de desenvolvimento cientrfico-tecnológico, c 
de formaçilo graduada e pós-graduadu, buscando equilibrar a oferta de ensi
no c a concentração de linhas de pesquisa entre.: as instituições de diferentes 
regiões, de acordo com suas potencialidades c acumulação de experiências. 

Promover a di'o'crsilicação da oferta de ensino, tanto no referente-a objt· 
ti vos de educação geral c formação profissional. como cm termos de modali· 
d01dcs de cursos (curta e longa duração, seriados. modulados, à dist~ncia, 
etc.),~: enfatizar áreas prioritárias a níveis intermediário c prolissional. 

Ajustar o ritmo de crescimento dos recursos ao da expansão do sistema, 
rec:xaminando os critérios de distribuição dos meios linanceiros, 

Conter o crescimento do ensino pós-graduado estrito-senso e fortalecer 
os centros mais promissores, estimulando-os a experimentar e desenvolv~:r 
novus modalidades, inclusive as não ou menos formais, de pós-graduação 
luto-senso, 

Desenvolver métodos mais eficazes de articulação e h:~rmonização dos 
plunos curriculares do ensino de 2v e 39 Graus, a par do aperfeiçoamento dos 
sistemas de uvuliação para acesso ao Ensino Superior. 

Estimuliir, nas Universidades c escolas de m01iàr port.:. a implantação 
r:fctivu e o desenvolvimento do ciclo de estudos básicos por ár~:a de conheci
mento, gar:mtindo, no entanto, a integração entre llreas c a nexibilid:1dc puru 
combinações curriculares inter ou multidisciplinares, 

Aptrfeiçour 11 organização e a administrnçilo das universidades e cstabe
lcdmentos isohidos, determinando mecanismos ágeis c nexf..,ds. dentro dos 
prindpios de desccntralizaçiio ou desconcentração de responsabilidades de 
p:~rticipm;Uo. 

Ajustar os program01s cm nível de pós·graduaçilo a linhas cspccflicas de de
scnvolvimcnto cic:ntffico c tecnológico, de fonnuçào permanente de qua
dros dm:cntts c técnico-administrutivo, e de formação profission~1l <JVUnçada. 

l,roporciunur condições institucionais c linunccirus para o dcsdobrumcn· 
to dt projetas integrudos de ampliução curriculur 1: técnico-pedagógica, c de 
:1pcrfciçourncnto de docentes (combinundo diferentes modulidudcs de estudos 



DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçinlll Setembro dt 1979 

pós-gr;lduados), com ênfase - não excludente - nus áreas consideradas 
prioritárias pelo plano de desenvolvimento du Instituição. 

Estabelecer, cm Universidades, projetas de iniciação científica c de intcn· 
silicaçào de estudos, proporcionando bolsas c atenção docente especifica 
parn alunos de graduação com potencial mais desenvolvido, que se destinem 
às carreiras técnico-cicntílicus ou de formuçiio profissional avançada. 

Apoiar. técnica e institucionalmente, o desenvolvimento da organização 
acad~mic:t, fortalecendo os órgãos colcgindos de direçào pum que exerçam 
responsável c eficientemente u autonomia universitária. 

Estabelecer normas e estruturas mais eficazes de captação e coordenação 
de programas de cooperação técnica c financeira internacional, orientando-os 
para áreas e instituições onde se maximizem ós seus bcnclicios c se evite a de· 
pendência ou transitoriedade de seus efeitos, 

Fixar mediadas c mecanismos de integração do ensino superior com as 
comunidades locais c os sctorcs produtivos. 

Articular as tarefas de ensino com as funções de pesquisa c as atividudcs 
de extensão, como mecanismo de transferência da criação do conhecimento c 
sua retroalimentação. 

Implementar, cm cooperação com o CNPq c as agências financiadoras 
de pesquisas, um programa de investigações de base, que ofereça alternativas 
de soluç5o aos grandes desafios nacionais. 

Somente assim a Universidade, comunidade ativa c solidária de profes· 
sores, estudantes c funcionários, central produtora e distribuidora de conhc· 
cimento qualilicado poderá ser um instrumento insubstituível do desenvolvi
mento nacional. 

Recursos 

E não resta dúvida de que o êxito de todo esse programa, no largo espaço 
que inicia pela dignificaç5o salarial do professor, pela implementação mate· 
das operações e pelo correto apoio ao alunado, dependerá basicamente dos 
recursos financeiros, ordinários ou extraordinários, que venham a ser aloca
dos ao MEC. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Item 3: 

Votação, em turno único, do Requerimento nY 305. de 1979, 
do Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anuis 
do Senado Federal, da Ordem do Dia baixada pelo Ministro do 
Exército, General-de-Exército Walter Pires de Carvalho Albuqucr· 
que, por ocasião da solenidade realizada cm comemoração ao ,.Dia 
do Soldado". 

Em votação o requerimento, 
Os Srs. Senadores que o aprovam quiram consc:rvar·sc como se acham. 

(Pausa.) 
Aprovado, 
Será feita a transcrição. 

t. a seguinte a maréria cuja uanscriçào t! solicitada. 

ORDEM DO DIA DO EXERCITO 

··soldados do Brasil. No dia de hoje, cm todas as guarnições militares c 
em todos os recantos da Pátria, está sendo evocada a cxcelsa figura do Mure· 
chal Luiz Alves de Lima c Silva, o Duque de Caxias. Ele encarna as mais nu· 
tênticus virtudes humanas, morais e cívicas do soldado brasileiro, no que este 
representa de dedicação aos supremos interesses da soberania c integridade 
do Brasil, de fidelidade à causa pública c de devoção às legítimas uspiruçõcs 
de nosso povo, 

Foi chefe exemplar, General magnânimo c estrategista sem erro. Nas lu· 
tas internas, foi pacificador, conciliundo partes desavindas, compatibilizando 
interesses, impondo alei eu ordem. Nas guerras externas, foi sempre o vence
dor, o guerreiro que nunca admitiu ver sua pátria obrigada a aceitar as con· 
dições do adversário. 

Em memoráveis campanhas, lutou, venceu c congrnçou, com o prcstfgio 
de suu espada invictu; manteve u incolumidade do lmpério c a integridade da 
Nação, deixando num exemplo luminoso, que se mantém vivo na alma de 
cada soldado brasileiro. 

O Exército, reconhecido. consagrou-o, t:ntrc tuntos outros vultos insig· 
ncs de no.t'iU história militur, como seu patrono, pois ninguém esturiu melhor 
credenciado u ser o sfmholo de uma instituiçilo que se gerou espontum:umcnte 
no seio do povo, três sêculos untes du própria existência autónoma do Orusil, 
110h o innuxo do instinto de defesa de nossos untcpnssudos coloniuis, c que 
atruvés dos tempos se conservou licl ;) sua destinaçi'io histórica, u serviço dos 
muis uculcntndos unscios da gente hrusileiru. 

~~~----------~~~---

Guiudo pelos ensinamentos de Cuxius, o Exército se fez presente nos 
magnos episódios duvida nucional: teve influência dccisivu na abolição: pro· 
clamou u República: participou dos movimentos que culminaram com as 
conquistas sociais de 1930: repeliu a intentona comunista de 1935: lutou con· 
tr:1 o nazi-fascismo na Europa; derrubou a ditadura cm 1945 c desencadeou u 
Rcvoluçllo Democrática de 31 de março de 1964, atendendo uo apelo de to· 
dos os sctorcs da comunidade nacional. 

Na hora presente, cm que se inicia umu nova e decisiva etapa de nossa 
evolução política c social, voltamos a mirar o perlil do grande soldado, cm 
busca de inspiração, para cumprirmos a parcela de responsabilidade que nos 
cube. 

As dificuldades cconômico-sociais com que nos defrontamos, geradas 
sobretudo por fatores externos, não são insuperáveis, mas requerem, de todos 
os brasileiroS, determinação, devotamento, amor à terra e ao povo que nela 
vive, Tal como Caxias, é preciso colocar os interesses maiores do Pafs acima 
das querelas particulares, que desunem, enfraquecem e destroem. 

Dentro dessa perspectiva, o nosso Presidente estendeu a mão a todos os 
brasileiros, num convite sincero à união de esforços, ao entendimento, à con· 
ciliação, ao desarmamento dos espíritos, Sugere ele que cada cidadão se enga· 
je nessa luta pelo bem comum, compartilhando as responsabilidades, para 
tambt:m poder auferir, sem privilégios, os benefícios alcançados pelo esforço 
coletivo, 

Nesse gesto do Presidente, reflete-se o espírito magnânimo do Duque de 
Caxias, reproduzem-se nele as palavras que o nosso patrono dirigiu aos Far· 
rapas, cm 1842: "Unamo·nos para marchar, não peito a peito, mas ombro a 
ombro, em defesa da Pátria, que é a nossa mãe comum". 

O momento é outro e a conjuntura é diversa, mas o valioso patrimônio 
material e moral que recebemos de nossos antepassados continua a exigir u 
união de todos, para que nossas conquistas sejam entregues intactas e cngran· 
decidas às gerações futuras. 

Soldados do Brasil, nossa coesão, disciplina e dedicação integrul.ao ser
viço do país são elementos indispensáveis ao estabelecimento do ambiente 
adequado para que as forças produtivas passam gerar riquczus c promover o 
bcm-estar da colctividade, 

Permaneçamos atentos aos graves problemas que hoje se antepõem à 
nossa marcha rumo ao desenvolvimento c ao pleno aproveitamento de nossas 
potencialidades. Redobremos a fé na democracia, pois só ela poderá assegu
rar a evolução coerente e equilibrada do organismo social brasileiro, sem 
traumatismos violentos gerados por minorias radicais. Sejamos disciplinados, 
acolhendo confiantes as determinações dos poderes constituídos que, com to· 
tal dedicação, vêm promovendo os reajustamentos necessários à normuli· 
zução institucional do Pafs. Mantenhamos, no entanto, vigilância indormida 
sobre aqueles que confundirem com tibieza o generoso gesto de apelo à conci· 
liaçào e â fraternidade, 

Conservemo-nos fiéis à memória de centenas de leais cidadãos c camara· 
das nossos sacrilicados nu ·luta contra o pertinaz inimigo que, inspirado cm 
idéias estranhas à nossa forma de vida, c utilizando táticas diversas, têm su· 
cessivas vezes buscado empolgar o Poder, atentando contra a comunidade c 
as instituições, 

Cultivemos as virtudes militares, conservando nossa força pronta para 
garantir o respeito às conquistas políticas c sociais do Brasil e à soberana 
prerrogativa de decidirmos sobre nossos próprios caminhos, inclusive diante 
de eventuais pressões c interesses alicnígenas que aqui apartem. 

O espírito do Duque de Caxias aí estâ 11 inspirar-nos. Sua vida tod:t nos 
exorta à nrmcza de atitudes, à honestidade de propósitos, à dcsambiçào pcs· 
soai e à constância no trabalho anônimo e diuturno dos quartéis. 

No preito que hoje tributamos ao imbatfvcl soldado, ao desprendido pu· 
trio ta c ao preclaro cidadão que foi o Marechal Luiz Alves de Lima e Silva, cu 
vos concito, cumurudus, a reafirmarmos juntos o propósito de seguir-lhe o 
exemplo de devotamento à pátria, e a honrarmos sempre a legenda de fidcli
dudc aos ideais de liberdade e justiça do povo brasileiro, que ele nos legou," 

O SR. PRESIDENTE (Ale,andre Costa) - Item 4: 

Discussão, cm turno único, du Redaçi\o Finnl (ofcrecid11 pel<~ 
Comissão de Redaçi'io em seu Parecer nr.o 41:15, de 1979), do Projeto 
de Lei do Senado n• I 36, de 1976, do Senhor Senador Lourivul Bup· 
tista que ultcra H Lei nr.o 4.HH6, de 9 de dezembro de 1965, que regula 
as utividudcs dos representantes comerciais uutónomos c tl{lllUtrus 
providCncius. 

Em discussão a redução linnl. (Pu usa.) 
N i'lo huvcndo orudorcs, decluro-u encerrada. 
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Enccrradu a discussão, a redução final é considerada dctinitivanwntc 
aprovada, nos termos do urt. 359 do Rcgimcnto Interno. 

A matêria vui ;\ Cf1mara dos Deputados. 

t a .n•~-:uitlft' a redução jinal apromda 

Redaçllo final do Projclo de Lei do Senado n~ 136, de 1976, que 
allcra w. Lei n9 4.886, de 9 de dezembro de 1965, que rcgulu U!!Jllividn
des dos rcprcscnlanles comerciais uulônomos, c dá ourrus providên
cias. 

O Congresso Nucionul dccrctu: 
A rt. I~' O art. 12 e a alínea j do art. 27 da Lei nY 4.886, de 9 de delem bro 

de 1965, passam a vigorar com a seguinte redaçilo; 
"Art. 12. Os Conselhos Regionais teri'io a seguinte compo

siçi'io: 
a) 2/3 (dois terços) de seus membros serão constituídos pelo 

Presidente do mais antigo sindicato da classe do respectivo Estado c 
por diretorcs de sindicatos da classe, do mesmo Estado, elt:itos cm 
Assembléia Geral: 

b) I /3 (um terço) será formado de representantes comerciuis no 
exercício efctivo da profissão, eleitos em Assembléia Geral realizada 
no sindicato da classe: 

c) havendo, num mesmo Estado, mais de um sindicato dt: re· 
presentantcs comercias, estes dividirilo a composição a que st: rt:fc
rem as alíneas a c b deste artigo na proporção do númnero de repre
sentantes comerciais com sede ou domicilio na base territorial de 
c;1da sindicato, competindo ao Conselho Regional, com jurisdição 
no Estado, certificar o número existente, de acordo com os respecti
vos registras. Havendo fração, esta será atribuída ao sindicato que 
:1branger o número maior de representantes comerciais. 

* \Q Os Consdhos Regionais, com jurisdição na respccti\'a 
base territorial, solicitarão aos sindicatos de representantes comer
ciais, com a unteccdência mínima de 60 (sessenta) dias do término 
dos mandatos de seus membros, a eleição prevista neste artigo, me· 
diante publicação, uo menos uma vez, no Diâria Oficial, devendo a 
secretaria do sindicato, incumbida da realização das eleições, orga· 
nizar cédula única, por ordem alfabêtica dos candidatos, dc:stinada 
à vowção. 

§ 2Q Se os órgilos sindicais de representação da classe não to
marem as providências previstas quanto à instalação dos Cansei hos 
Regionais, o Conselho Federal determinar!~ imediatamente a sua 
constituição, mediante eleições cm Assembléi<.~ Geral, com ;1 purtici
paçào dos representantes comerciais no excrcfcio cfetivo da profis
são no respectivo Estado, 

~ 3' Havendo no Estado mais de I (um) sindicato de represen
tantes comcrci<.~is, cada um deles fará realizar as eleições a que sere
fere este artigo, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 
publicação de que trata o parágrafo primeiro. 

§ 49 O Conselho Regional scrú presidido cxclusivumentc por 
um dos seus membros, na forma do que dispuser o seu Regimento 
lntcrno, cabendo-lhe, além do próprio voto, o de qualidade, no caso 
de empate. 

Arl. 27 " . "" " . " " " .. "" " ". " . " " .. "" " " ... 
j) indenizaçào devida ao representante, pela rescisão do contra

to fora dos casos previstos no art. 35, cujo montante não ser6 infe
rior a 1/20 (um vinte avos) do total da retribuição auferida durante 
o tempo em que exercer a representação, a contar da vigência desta 
Lei." 

Arl. 2Q Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
A rt. 3~' Revogam-se us disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Item 5: 

Discussão, em turno único, da Redacào Final (oferecida pt:lu 
Comissão de Redução cm seu Purcccr n• 499, de 1979), do Projeto 
de Resolução n• 4, de 1979, de autoria do Senador Murilo Buduró, 
que ulteru u redução do urt. 164, § § P1 e 2Y, inciso 11, do Regimento 
Interno do Sem1do Federal. 

Em discussão u redução finul. (Puusu.) 
Nenhum dos Srs. Senudorcs solicit:mdo u puluvru, declaro encerrudu i.l 

discussão, Enccrrudu C!llll, u redução final i: considcrudu definitivamente 
aprovad11, de ucordo com o art. 359 do Regimento Interno. 

A mutériu vui i1 promulguçào. 

E a Jt'KIIilllt' a rt'daçào final llprol!ada 
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOI.UÇÁO N• 04, DE 1979. 

F;u.;u ~ahcr que o Scn;1do fcdcr:il aprovou, c cu, , Presidente, nm 
termo~ llo an. 52, inciso 30 do Rcgimc:nto Interno, promull,lo a ~cguintc 

RESOLUÇAO N• , OE 1979 

Altera a rcdaciio do art. 164, parúgrafo~ J9 e 29, Inciso JJ, do R e· 
glmento Interno do Senado Federal. 

O Senado Fedcrul resolve: 
Art. JY o~ purúgrafos I' o 2Y do inciso li do art. 164 do Regimento lnt~r· 

no Uo Senado Federal passam a vigorar com a seguinte redaç~o; 
"Art. 164 .............................. , ........ . 
li- ............................................... . 
~ J9 Durante a diligência ou a consuha, n~o se intcrromper;í, 

por mais de 30 (trinta) dius, o prazo da Comissão para o cx:1mc di! 
matéria. 

# 2~' Não cumprida a diligência ou não respondida a consulta, a 
matt!ria será incluída em pauta da Comissão a Jim de que dccid:~: 

a) se dispensa u diligência; 
b) se deve ser caracterizado o crime de responsabilidade prcvis· 

to no arl. 13, item 4, da Lei n• 1.079, do 10 de abril do 1950." 

Art. 2Y Esta Resolução entra cm vigor na da tu de sua publicação, revo· 
gadas as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - ICem 6: 

Discussão, cm segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n' 
17, de 1977, do Senador Franco Montara, que dá nova redação ao 
urt. 9•, § I•, inciso III, do C6digo Civil, lendo 

PARECER, sob n• 423, de 1979, da Comissão: 

- de Redaçio, oferecendo a redação do vencido. 

Em discussilo o projeto, em segundo turno. (Pausa.) 
Nilo havendo quem queira fazer uso da palavra, declaro-a encerrada. 
Encerrada a discussão, o projeto é: dado como definitivamente aprovado, 

nos termos do art. 315 do Regimento Interno. 
A matéria vai à Câmara dos Deputados. 

E o seguinte o projeto aprovado 

Redação do nncldo para o segundo turno regimental do Projeto 
de Lei do Senado n• 17, de 1977. 

Dê-se ao presente projeto a seguinte redação: 

D' non redaçio ao ort. 90, § 1•, Inciso Jll, do Códl&o Cl•ll. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• O disposto no arl. 9',§ 1•, inciso III, do Código ,Civil passa a vi· 

gorar com a seguinte redução: 

"Art. 9' .......................................... . 
§ I• .............................................. .. 

.......................................................... 
III - Pelo cmclcio de emprego público efetivo ou de mandato 

de Prefeito, Vicc-Prefcito ou Vereador." 

Art. 2• Esta Lei entra em vigor na daln de soa publicaçilo. 
Art. 39 Revogam-se as disposições cm contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Item 7: 

Discussllo, cm segundo turno, do Projeto de Lei do Senado 
nQ 58, de 1979, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que intra· 
duz alteração no Decrclo·lei n• 221, de 28 de fevereiro do 1967, que 
dispõe sobre a protcçüo c estimulas à pesca, tendo 

PARECER, sob n• SOO, de 1979, du Comissão: 

- de Redaçio, oferecendo a redaçilo do vencido. 

Em discussão o projeto, cm segundo turno. (Pausa.) 
Nilo havendo quem queira disculi·lo, declaro encerrada u discussão. En· 

cerrada esta, o projeto é dado como aprovado, de acordo com o urt. 315 do 
Regimento Interno. 

A mutériu vui ú C!imura dos Deputudos. 
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E o .'it'gllinte o projt•to aprovado 

Rt•duçiio do vencido pura o segundo turno rcgimcntul do Projeto 
de lei do Scmtdo n9 58, de 1979. 

Substitua-se o presente Projeto pelo seguinte: 

Introduz alteração no Decreto-lei n9 221, dc 28 dr fevereiro de 
1967, que dispõe sobre a protcçiio e estímulos à pesca. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. J9 ~ ucrcscc:ntudo ao art. 28 do Dccreto-lc:i n9 2~1. de 28 de fevcrciw 
de 1967, o seguinte§ J9, rcnumerando·se ps utuais: 

''Art. 28 •...... , .........•......... , ................ . 
§ 19 A autorização de que trata este urtigo será obtida mediante 

prova de ser o interessado sindicalizado." 

Art. 29 Esta Lei entro. em vigor na dato. de sua publicaçilo. 
Art. J9 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Através da Mensagem n• 
132; de 1979, o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Se· 
nado a escolha do Sr. Carlos Sylvestrc de Ouro-Preto, Ministro de Primeira 
Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto ao Reino da Bélgica. 

Com vistas à apreciação da matéria, a Presidência convoca sessão ex· 
traordinâria a realizar-se hoje, às dezoito horas c trinta minutos. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Concedo u palavra ao nobre 
Senador Marcos Freire, orador inscrito. 

O SR. MARCOS FREIRE PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE ,j REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalumc)- Concodo a palavra ao nobr< 
Senador Evundro Carreira, 

O SR. EVANDRO CARREIRA PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERl PUBLI· 
CADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador ltamo1r Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG. Pronuncia o seguinte discur· 
so. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente: e Srs. Senadores, que;:ro traler 
ao conhc:cimcnto da Casa a chamada Declaração de Juiz de Fora, que é a se· 
guintc, Sr. Presidente: 

''Reunidos no encontro de Sindicatos de jornalistas prolissio· 
n~is do Centro Sul, nos dias 31 de agosto c JY de setembro de 1979, 
na cidade de Juiz de Fora, sob os auspicias da Federação Nacional 
dos Jornalistas Prolissionais do Sindicato dos Jornalistas Profissio· 
nais de Juiz de Fora, os jornalistas brasileiros renovam sua inabalú· 
vel determinação de continuar na luta pela verdadeira democracia, 
que pressupõe a existência de amplas liberdades de Associação, de 
imprensa e de manifestação do pensamento. Neste sentido, produ· 
mumos liéis às linhas da carta de Muceió, aprovada no XVII Con· 
gresso Nacional dos Jornalistas, declaração de São Paulo, cu decln· 
ração de João Pessoa, que a democracia só se cfctivu na obscrvünciu 
do mais amplo pluralismo de idéias, crenças, partidos políticos c 
fortalecimento das representações clussistas e pronssionais, /\em 
qualquer tutela estutal. 

As últimas medidas de repressão adotadas contra legitimas mo· 
vimcntos reivindicatórios dos trabalhadores desmentem na prãticu, 
u propalada abertura política,. E nós, profissionais da comunicação, 
nilo podemos calnr diante das insistentes tentativas de intimidar li· 
derunças sindicais c populares, que se organizam cm busca de me· 
lhorcs salários c condições de vida, Eis porque, protestamos contra 
o ufustumento c demissões de trabalhadores e dirigentes sindicais, 
intervenções em sindicatos e dissoluçilo de entidades de trabalhado· 
res, como ocorreu recentemente no caso dos buncãrios de Belo H o· 
rizontc c Ubcrlândiu e dos prefcssorcs do Rio de Janeiro, de Mina~ 
O cru is, Tui comportamento do Governo deve servir de alerta u todu 
u sociedade de vez que reflete uma posiçilo rcpressivu, cujo único 
objctivo é mnnter o utuul sistemu do poder que privilegia os grandes 
grupos Económicos cm detrimento dos interesses do povo brusilci· 
ro. 

E Jamcntúvcl constutur que esta mesma tendência se munifesta 
nn momento cm que o Governo, upressadamente, se propõe a fa1.cr 
.1provar uma novu, consoliduçfio das leis do trahalho, que nnd:~ 
rn~is é dn que um instrumento de opressão c cxplowçào do trabalho 
humano. Com efeito, sustcntJmos que o atual projeto é discrimina
tivtl, i.lllti-sociu\ e anti-humano, de vez que nào atenta p:1n1 a digni
dade do trnhi.ilhador c de sua família. Na verdade, a nova ~:onsoli
daçào das leis do trabalho se posicion~t a nível do passado, nào rcco
nht:cc o dirt:ito de greve c m~ntcm sindicatos c trab;lihudorc:-. atrela· 
düs ao capital c tutelados pelo Governo. Reafirmamos, portanto. u 
nosso propósito de lutar pclulibcrdudc: c autônomia sindicais, dirc:i
to de greve, liberdade salarial. 

No campo espt:cif1co du flrca profissional, o encontro de smdi
catos de Jornalistas Profissionais do Centro Sul sustenta que: I) A 
projct:1da criação de uma ugénciu de noticias Nacional, que reuni riu 
os princip<Jis Jornuis Diários do Pais, visa manipulução e controle 
da informação que representa ao mesmo tempo, umu formn de intí· 
mi dação da categoria nos momentos de grande mobilização, rt:du;d
do drasticamente o mercado de trabalho. 2) ~ necessário manter a 
mobilização da categoria para que se consiga um aperfeiçoamento 
do regulamento profissional, suprimindo de seu texto falhus como a 
descabida exigência de apresentação de: folha corrida, atestado ante· 
cedentes ou certidão negativa de prática de ilfcito penal., 3) Pela 
convicção de que toda a sociedade se avilta quando um de seus seg· 
mentos tem remuneração aviltada, proclamamos que é imperativa 
uma ampla mobilização dos Jornalistas cm todo o País na luta pela 
líxaçilo de um salário mínimo profissional correspondente a seis ve
zes o valor do maior salário mínimo vigente no País., 4) Que os sin· 
dica tos de Jornalistas de todo o Pais mantenham c ampliem o trnba· 
lho de unidade que já vem sendo desenvolvido junto a sindicatos de 
outras categorias profissionais, tanto cm função de reivindicações 
económicas - comuns a todos os trabalhadores - quanto cm re~ 
laçiio às questões políticas, de interesse de toda a sociedade. 

Juiz de Fora I• de setembro 1979 
Federação Nacional dos Jornalistas Profissionais 
Sindicatg de Jornalistas Profissionais de Minas Gerais 
S.J.P. de Juiz de Fora (Sindicato Jornalista) 
S.J.P. No Estado de São Paulo 
S.J.P. de Porto Alegre 
S.J.P. do Paraná 
S.J.P. do Espirita Santo (Prolissionais) 
S.J.P. do Município do Rio de Janeiro 
S.J.P. do Estado do Rio de Janeiro 
S.J.P. de Santa Cutannu 
S.J.P. de A lagoas (Representante da Região Norte/Nordeste) 
S.J.P. do Estado de Goiás, 

Esta, Sr. Presidente, a Declaração de Juiz de Fora, que trago, hoje, ao 
conhecimento da Casa. 

Um outro assunto, Sr. Presidente, referente a minha cidade é o seguinte: 
Junto a minha voz à do nobre Deputado Tarclsio Delgado, do MDB de 

Minas Gerais, como cu de Juiz de Fora, pura o seguinte rato: 

A Rede Ferroviãria Federal Sociedade Anónima cstll retomando, judi· 
cialmente, o terreno onde funciona o campo de futebol amador, na nossa ci· 
dade ao lado da antiga estação da Leopoldina. Poderia alguém estranhar um 
campo de futebol, mas acontece, Srs. Senadores, que esse campo cstã naquele 
local há varias decênios c é conhecido como o maior centro de esporte ama· 
dor da "Manchester mineira", cm todos os domingos e feriados c tem, sobre· 
tudo, uma runçilo social admirãvcl. 

O engenheiro Elmo Furins deu provas de sensibilidade para o assunto, 
no Governo do Distrito Federal, e, hoje, S. Ex• ocupa o cargo de Presidente 
da Rede Ferroviária Federal Sociedade Anónima, razão pela qual, vamos, no 
linal, dirigir um apelo a S. Ex• 

.~~s dizia, Sr. Presidente, que o engenheiro Elmo Farias deu provus de 
scns1b1hda.de purn o assunto no Governo do Distrito Federal; esperamos, 
portunto, que nilo considere este problema como de menor importância, como 
fuzem os desprcparados, c intervenha, com sua autoridade, pura uma so· 
luçuo. 

Desejamos c pedimos que o Presidente: da Rede determine 11 pnralisução 
do processo de retomada do terreno, pura que o ussunto scju estudado com a 
devidu profundidade. 
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Esperamos. Sr. Presidente c Srs. Senadores, que o nosso apela chegue uo 
ilustre cng~' Elmo Scrcjo Furias, c confiantes no seu alto espirita público, 
atenda nossa rcivindicuçào, nossa c da nossa cidade de Juiz de Fora. 

Estando no plenário o ilustre Scnudor José Lins, mui digno Vicc-L!dcr 
do Governo, nesta Casa, tomou liberdade de dirigir-me ao nobre companhei
ro, membro da representação governista nesta Casa, para que S. Ex• leve ao 
cng' Elmo Scrcjo Fnrias essa reivindicação que, como já disse, é uma reivindi
cação de alto cunho social puru a cidade de Juiz de Fora. 

O Sr. José Llns (ARENA - CE) - Nobre Senador Itamar Franco, 
aceito a sugestão de V. Ex• c terei o maior prazer cm me dirigir pessoalmente 
ao Dr. Elmo Serejo, presidente da REFRSA, pedindo a S. Ex• que analise 
com boa vontade a solicitação da sua cidade, c que raça todo o possível para 
atendê-la. Pediria a V. Ex• que me desse os dados rerercntcs ao ~cu pronun
ciamento, para que cu possa dirigir-me ao Dr. Elmo Screjo. Com o maior 
prazer, atenderei o pedido de V. Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)-Nobre Senador José Lins, 
outro comportamento não esperava de V. Ex• 

Como cu disse, poderia parecer uma coisa simples trazer ao Senado Fe
deral, neste final de tarde, a reivindicação para que seja mantido na cidade de 
Juiz de Fora esse campo de rutcbol mas, sabe bem V. Ex• que, no Brasil. o es
porte amador vive com muitas dificuldades. Esse campo, como acabei de afir
mar no meu pronunciamento, existe há várias dezenas de anos na cidade de 
Juiz de Fora c está ao lado da velha estação da Leopoldina, desativada. 

Aqui nós não lembramos que, por incrfvcl que pareça, num País, e ainda 
há pouco escutávamos o Senador Evandro Carreira, escutávamos o Senador 
Marcos Freire, veja V. Ex• num Pais cm que se fala da crise do petróleo, tc
mos paralisada a velha estação da Leopoldina cm Juiz de Fora. Nós não tc
mos os trens de passageiros entre a nossa Capital, Belo Horizonte c o Rio de 
Janeiro, nós não temas mais a chamada litorina que ligava Juiz de Fora ao 
Rio de Janeiro. A Rede retirou esses trens de passageiros para que o minério, 
esse minério que pouco Minas vê do seu imposto Unico, sendo as cidades mi
neiras prejudicadas com a cxtração desse minério, jã que o preço pela qual é 
vendido no mercado internacional está por demais aviltado ... 

O Sr. José Llns (ARENA -CE) - Permite-me V. Ex•? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG)- Pois não. 

O Sr. José Lln• (ARENA- CE)- Quero agradecer a V. Ex• a oportu· 
nidade que me oferece de testemunhar o meu arcto por Minas Gerais. Passei 
os melhores anos da minha juventude estudando em Minas. Sou cidadão mi· 
nciro, com a maior honra, porque cidadão mineiro rui reito pelo povo de Mi· 
nas Gerais. Identifico-me com os mineiros como se rossc com meu povo do 
Ceará. Agradeço, mais uma vez, 11 V. Ex• esta oportunidade de prestar o me
nor serviço a essa terra que tanto quero. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Senador José Lins, muito 
me alegra saber que V. Ex• é cidadão por Minas, razão pela qual não preciso 
continuar a minha adjetivação nesta solicitação que trago a V. Ex•, certo de 
que não apenas a Vicc-Lider do Governo vai empenhar-se junto ao Presiden
te da Rede Fcrroviâria Federal, mas sobretudo, neste instante, um mineiro de 
coraçilo como V. Ex• o é. Muito obrigado a V. Ex• (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Tem a palavra o nobre Sena
dor M aura Benevidcs. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE. Lê o seguinte discurso.)
Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

Segundo divulga a Imprensa brasileira, nu próxima semana deverá ser 
enviado ao Congresso Nacional projeto de lei estabelecendo novas dirctrizcs 
pura a politica saluriul do Pais. 

Depois de sucessivas protelações, o Executivo definiu-se pela obrigato
riedade da rrvisiio umt>.ftral, da mesma forma como havíamos propost~, cm 
197M, u estu Casa, através do Projeto n~;~ 83f78, já .aprovado nus Comissões 
Técnicus a que foi o mesmo distribuído. 

Nos termos du redução por mim concebida, devcr·sc·á ulcunçur, de for· 
ma grudutivu, u rmiflcaçiio dos ,\·alário.f, pondo-se fim às várias rt:giões cm que 
se subdividt: o território nacional. 

Recorde-se que, uindu nu gcstilo pussudu, o ex-Ministro Arnuldo Prieto 
anunciou u disposiçil.o de reduzir, u cudu uno, o número dus uludidus regiões, 
até que se chegasse a um único suJ(ario, com vigência cm todus us Unidades 
Ft:derutivus. 

A IY de Maio do corrente ano, porém, o novo Governo munteve·sc 
alheio ilqucla dirctriz, sem buscar a unificação salarial com que se comprome
tem a :tntcrior administração, 

Agora, às vésperas da remessa à Câmara c ao Senado da Mensagem do 
Executivo, entendi oportuno reclamar a inserção daquela norma salutar no 
texto cm elaboração, acolhendo-se, assim, antiga e justa aspiração de milhões 
de trabalhadores, especialmente, os nordestlnoJ, que percebem apcnus 
Cr$ 1.600,00 por mês. 

A formu grudativa, como foi idealizada na iniciativa de que sou autor, 
ofereceria às empresas a oportunidade de se estruturarem linancciramcntc 
para enfrentar o novo ónus, sem o impacto de uma majoração brusca, capaz 
de desequilibrá-Jus pelo vulto da despesa que incidiria sobre os respectivos 
orçamentos. 

Se :acolhida a sugestão, já a lq de Maio de 1980, em apenas duas regiões 
se subdividiria o Pais, propiciando-se melhores condições de sobrevivência 
aos qut:, no momento, se encontram enquadrados na terceira região. 

No ano seguinte, ou seja, cm 1981, alcançar·Se·ia a unificação salarial, 
pela qual se batem as nossas categOrias profissionais, particularmente as que 
se situam nas áreas cm via de desenvolvimento, como o Nordeste e a Amazõ
nia. 

E.o;tarci, Sr. Presidente, na expectativa para emendar a propositura presi
dencial, se ela não contiver essa inovação, prevista no projeto de minha auto
ria, cuja urgência vem de ser negada pela liderança da Maioria, num compor
tamento intolerante, atê aqui seguido de maneira inncxível, quando o Pie· 
nário é instado a pronunciar-se sobre iniciativas da lavra de parlamentares da 
Oposição. 

Espero, contudo, que, diante da eclosão de tantos movimentos de incon
formismo por parte das nossas classes operárias, o Governo Federal se mostre 
sensível a todos esses nnscios justos c legitimas, como o pertinente à unifl· 
caçiio Jalarial, que agora volto a defendt:r, com redobrado empenho e deci· 
são. 

É o upclo que deliberei formular aos Ministros do Trabalho e do Plane· 
jumento, Srs. Murilo Macêdo c Delfim Nctto, bem assim ao próprio Presi
dente Jofio Figueiredo, parn os quais se voltam, na presente conjuntura, as 
vistas att:ntas dos trabalh:~dorcs brasileiros. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a puluvru ao nobre 
Senador Raimundo Parente. 

O SR. RAIMUNDO PARENTE (ARENA- AM. Lê o seguinte dis· 
curso.) - Sr. Prcsidcnte, Srs. Scnadores: 

Desejo, ncsta oportunidade, deixar registrada nos Anais da Casa mais 
uma importante iniciativa do Ministro Mário Andrcauu. Desta feita, na área 
da politica habitacionul, onde conta, aliás, com a coluboraçào decisiva da 
competência de auxiliares do porte do Dr. José Lopcs de Oliveira, eficiente c 
dinâmico Presidente do Banco Nacional da Habitação. , 

Retiro-me à reformulação do Programa Habitacional Empresa, destina
do a assegurar a construção de conjuntos habitacionais, através de diferentes 
planos de nnanciumento às empresas, urbanas ou rurais, para aluguel com 
opção de venda (/f'a.fing) ou alienação nnanciada pura os se~s empregados. 

Essa reformulação pode ser sintetizada pela permissão de as cmpresus 
utilizarem vários planos de nnanciamcnto de moradias para propriedade ou 
uso de seus empregados, dentro das modalidades seguintes: 

I - financiamento a empresas urbanas ou rurais, civis ou militares, 
p<~ra construção de conjuntos habitacionais para aluguel, com opção de ven
da (leasing) ou venda nnanciada aos empregados: 

II - empréstimos das empresas aos seus empregados para aquisição, 
construção cm terreno próprio, recuperação ou melhoria de moradia: 

III- nnunciamcntos especiais a entidades ou erilprcsas, civis ou milita· 
rcs, pura construção de moradias destinadas à ocupação gratuita ou sob a 
forma de tuxu de ocupação. 

No caso de construção financiada de moradias para aluguel com opção 
de venda (leaslng ), o empregado terll alternativa de compra da habitaçiio du
r<~ntc um prazo que pode cstcnder·se até 17 anos, mediante sucessivas prorro
guções. 

Até decidir-se pclu comprn do imóvel que habita, o cmpregudo que for 
contcmpludo pelo PROH EM P pagará à empresa mensalidades correspon
dentes, no mínimo, à somu dos juros com o valor da taxa de seguro do nnun
ciuntt:nto du hubitução c, no máximo, u quuntia correspondente à prestação 
desse linunciumcnto, 

Por esse motivo, como corrcligionitrio c udmirudor do Senhor Ministro 
Mitrio Andreazzu, mus sobretudo com o objetivo de demonstrar o ritmo di· 
n1imico 'lue o Ministério do Interior vem experimentando neste Governo, 
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vim à tribun;J deixar consignadas cstus puluvrus que, por outro ludo, hào de 
servir de um estímulo n mais pura que o ilustre titular duqucla Pastu prossiga 
servindo, com u etici~nciu de sempre, ao Governo c à Nuçilo. 

Um outro motivo, dos mais gratos ao meu coração de amazonense, justi· 
fica minha presença nu tribuna. E que o diu de ontem assinalou o !OY uni ver· 
sl1rio da vulorosa TV Ajuricaba- Canal 20, pioneira no meu Estudo c de· 
tentara, já neste seu primeiro decênio de atividodcs, de uma bela tradiçüo de 
lutas u serviço da comunidade amazonense. 

Dotada tecnicamente dos mais modernos recursos, c servida por uma 
equipe exemplar de profissionais, a TV Ajuricaba tem a dirigi-la a intclig~ncia 
c o espírito público da jornalista Sadic Hnuachc, cm cuja admirável persona
lidade se sintetizam harmoniosamente as principais qualidades que exornam 
a mulher amazonense, na grandeza do amor de esposa c mãe, no senso de so
lidariedade ao povo e 110 imbaUvcl sentimento de amor à terra. 

Registro, pois, o transcurso do 10'1 aniversário da TV Ajuricaba de Ma· 
naus, c por igual, expresso os meus votos de êxito crescente à sua ilustre dire
tora e aos seus dedicados colaboradores. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o seguinte 
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

"0 Programa Nacional do Voluntariado da LBA é, assim, uma iniciati· 
va que renasce, buscando o engajamento consciente e o trabalho voluntário 
de cada brasileiro, na promoção social das populações carentes c procurando 
alcançar, ao nf":cl nacional, o equacionamento c a redução passivei dos 
problemas sociais dessas populações. Esta a idéia plantada aqui, cm Brasília. 
Esta a consciência c compromisso que levaremos c transmitiremos por todo o 
Brilsil." 

Esse um trecho elucidativo do discurso proferido pela Professora Léa 
Leal, Presidente da LBA, ao encerrar o V Encontro Nacional de Dirigentes 
daquela Entidade, realizado cm Brasllia, de 24 a 28 do mês passado, com a fi. 
nalidadc de coordenar, para se obter o máximo, a açilo da LBA cm todo o 
território nacional, com 11 fin11lidade de ajudar a tornar realidade solene a 
promessa do eminente Presidente João Baptista Figueiredo ao dizer, num 
de seus pronunciamentos: "Reafirmo: cada brasileiro tem direito de receber 
do Estado os cuidados básicos com sua saúde, con1 a própria educação e a 
dos filhos; 11ssistência médico-social na enfermidade, no desemprego e na ve· 
lhicc", 

Com o apoio do Ministro da Previdência c Assistência Social, Dr. Jair 
Soares, a inici11tiva da Presidente da LBA foi das mais opurtunas, reunindo as 
senhoras dos Governadores de Estado, dos Prefeitos das Capitais, de dirigcn· 
tes cst11duais c autoridades diversas neste V Encontro Nacional de Dirigentes 
da LBA, objclivando intensificar c aprimorar a açilo da Legião cm favor dos 
brasileiros de toda a parte. 

~ notório o trabalho empreendido desde sua fundação pela LBA, a que 
D. Darcy Vargas se dedicou com inigualável carinho c amor durante tantos 
anos, grllnjeando, por isso, imorredoura gratidão dos brasileiros. Assumin· 
do, recentemente, a presidência da Legião, Professora Léa Leal, por seu idca· 
lismo, seu dinamismo c su11 sensibilidade p11ra o problema social desde logo se 
empenhou em redimensionar a atuação da LBA, insunando-lhe ânimo e cn· 
tusiasmo para o desdobramento de suas bcn~fi.cas atividadcs, obtendo recur
sos para isso, quer financeiros como humanos. P11ra isso, teve o 11poio prccio· 
soda Senhora Dulce Figueiredo, primeira dama do Pais, que, impossibilitada 
de comparecer enviou significativa mens11gem lida pela Senhoril Ray Farah. 

O V Encontro Nacional de Dirigentes da LBA foi aberto, às li horas do 
último dia 24, com p11lcstra do Ministro Jair Soares sobre o tema "Partici· 
pação Comunitâria Brasileira nos Programas Sociais". P11lcstra e painéis di· 
versos foram realizados com êxito, por 11utoridadcs que deram todo apoio à 
feliz iniciativa da Professora Lé11 Leal, tais como o V ice-Presidente Aureliano 
Chaves; Ministro Karlos Rischbieter; Ministro Eduardo Portclla; Ministro 
Said Farhat; Dr. Gil Madeira, Presidente da Cai~• Económica Feacral; Pro· 
fcssora Eoléa Guazclli, Presidente da FUNABEM; Dr. David Boianovsky, 
Sccreti!.rio do Bcm-Estar Social de Brasllia. 

Senhoras dos Governadores dos Estados aprcscntararr depoimentos 
sobre a uçilo voluntârin no Estado c seu engajamento no Programa Nacional 
do Voluntariado da LBA, de grande valia, quer pela experiência adquirida 
por cada uma cm seu Estado, como face à disposiçilo de dar dimensões cxccp· 
cionais do Programa Nocional do Voluntariado da LBA, cuja atuaçno prcci· 
sa ser otualizada e intensificada cm todo o Pals, conforme é empenho de D. 
Léa Leal. 

A e:w;periência que colhi cm minha vida pública, sobretudo quando no 
Governo de Sergipe, fez com que visse com entusiasmo a iniciativa da Presi· 
dente da LBA, para cujo total êxito formulo votos os mais calorosos. 

Felicitando todos os que participaram do V Encontro Nacional de Diri
gentes da LBA, requeiro constem como parte intcgruntc deste meu discurso 
os pronunciamentos feitos na ocasião, pclll Presidente U:u Leal, na abertura e 
encerramento do Encontro, no Painel que apresentou, bem como o Integra 
da mensagem da Excclcnllssima Senhora Dona Dulce Figueiredo, lida pela 
Senhora Ray Farhat, Coordenadora do Programa Nacional do Volunturiado 
da LBA- PRONAV. 

Escolheu n Professora Léu Leal o caminho certo para o despertar de 
consciêncins c a somn de esforços c boa vontade pnrll que 11 açilo bcnélica da 
LBA se cstcnd11, em todo o território brasileiro, ao alcance de todos os neces
sitados, cm importante contribuição para 11 enfática promessa do Presidente 
João Figueiredo, por mim mencionada no inicio deste pronunciamento. 
(Muito bem! Palmas). 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. LOURIVAL 
BAPTISTA, EM SEU DISCURSO: 

PRONUNCIAMENTO DA PROFESSORA LI:A LEAL, PRESIDEN· 
TE DA LEGIÃO BRASILEIRA DE ASSISTI:NCIA, NA SESSÃO DE 
ABERTURA DO V ENCONTRO NACIONAL DE DIRIGENTES DA 
LBA, NO DIA 24 DE AGOSTO, EM BRASILIA. 

V Enconlro Nacional de Dlrlsenln da LBA 

SESSXO DE ABERTURA 

Pronunciamento da Senhora Lia Leal 
Presidente da LBA 

A Fundação Legião Brasileira de Assistência, através de sua Presidência, 
dá as boas vindas a todos os convidados, c cm particular às Primeiras Damas 
dos Estados, Territórios c Municlpios, às demais autoridades c participantes 
deste V Encontro Nacional de Dirigentes da LBA c scntc·sc profundamente 
honrada com a presença de cada um dos que aqui hoje compareceram, numa 
demonstração pública de confiança no trabalho que a LBA vem descnvolvcn· 
do. Trabalho este de assistência social junto às populações brasileiras de mais 
baiXIl ou nenhuma renda, que só faz aumentar a nossa responsabilidade pc
rllnte aqueles que nos escolheram para cumprir essa nobre c ârdu11 t11rcfa: o 
Excclcnllssimo Senhor Presidente da República Joilo Figueiredo c o Excc
lentfssimo Senhor Ministro da Previdência c Assistência Social, Doutor Jair 
Soares. Mas, nilo é somente para com o Governo a nossa obrigação de fazer 
cumprir o dispositivo legal c estatutârio que, cm seu Decreto 83.148 de 08 de 
fevereiro de 1979, prescreve: "ALBA tem por finalidade primordial premo· 
ver, mediante o estudo do problema c plancjamcnto das soluções, a implan· 
tação c execução da poUtica nacional de assistência social, bem como orien
tar, coordenar c supervisionar outras cntid11des executoras dessa polrtic11". 

Como se vê 11 nossa obrig11ção é também c sobretudo com 11 comunidade. 
Estabelecer um elo de açõcs positivas, entre Governo c comunidade, desen
volver programas c atividades através de suas Primeiras Damas - que hoje 
tanto nos honram com a sua presença, eis a filosofia do Programa Nacional 
do Voluntariado, que aLBA de nossos dias esti!.lançando sob a honrosa Prc· 
sidência da Senhora Dulce Figueiredo, Primeira Dam11 do Pafs. 

Quero dizer aos meus companheiros c companheiras de trabalho que 
este será um Encontro especial, talvez mesmo diferente de todos os outros 
que a LBA ji!. realizou. 

Um Encontro onde contaremos nüo só com a presença, mas também 
com as idéias, palavras, depoimentos c propostas de eminentes figuras dos 
mais altos escalões do Governo. 

Estou certa de que os conferencistas, que tilo prontamente acederam em 
falar a este auditório - selcto c p11rticip11ntc - transmitindo fielmente 1 a 
preocupação fundamental do Governo do General João Figueiredo com a 
justiçll social c com 11 promoçll.o do homem brasileiro- missll.o bâsica de to· 
dos nós p~ra a década de 80. 

Ouviremos, portanto, o que estilo fazendo c, principalmente, ouviremos, 
11indu, o que precisamos conhecer c fazer pura contribuir. ' 

Com o mesmo csp{rito de colubornçilo, com o mesmo interesse de encon
trar soluções parn os problemas sociais que a todos nós anigcm c preocupam, 
aqui estilo, conosco, também, as Primcirus Dllmas dos Estados, Territórios c 
Municfpios, truzcndo~nos suas mensagens, seus depoimentos c programus de 
trubulho, num movimento pioneiro de solidariedade c civismo. fsto porque, 
pela primeira vez, nu História da Assistência Social de nossa Pâtria, reúnem· 
se nu capital da República, senhoras de governantes de todos os Estudos para 
se integrarem numa 11çllo voluntária c comunitária. 
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E, assim, esse Encontro serâ o momento certo cm que, no âmbito govcr· 
nnmental c no nfvcl nacional, lançaremos objctivos c linhns operacionais do 
Programa Nacional do Voluntariado da LBA. 

Finalmente, antes de passar a palavra ao nosso Ministro da Previdência 
c Assistência Social, Doutor Jair Soares, que abrirâ o V Encontro Nacional 
de Dirigentes da LBA, quero agradecer, jâ agora cm nome da Presidêncin e 
demais integrantes do PRONAV, o ato que Sua Excelência acaba de baixar, 
cm forma de Portaria, reconhecendo c dando estrutura própria ao Programa 
Nacional do Voluntariado da Legiilo Brasileira de Assistência. 

Outro procedimento nilo poderiamos nós esperar de Sua Excelência, 
porquanto o Ministro Jair Soares, desde que à rrcntc do Ministério da Previ· 
déncia c Assistência Social, tem procurado sanar- numa verdadeira blitz de 
providências enérgicas - os erros acumulados da Previdência Social, bem 
como prestigiar. com a rorça do seu entusiasmo c o dinamismo de sua pcrso· 
nalidadc marcante, os acertos que, no campo da assistência social, todos nós, 
seus auxiliares, buscamos alcançar. 

Sendo assim, não nos surpreende mais este apoio manircsto de Vossa Ex· 
cellncia, Senhor Ministro, ao movimento lançado pela Presidência da LBA, 
de intcgraçAo do voluntariado brasileiro ao desafio que todos nós enfrenta· 
mos, cm funçilo da má distribuição da riqueza c de suas tcrrfvcis conscqtiên· 
cias. 

Na brilhante carreira poUtica de Vossa Excelência, Senhor Ministro, no 
cxcrcicio de vida pública em seu Estado natal- o Rio Grande do Sul- Vos
sa ExcciCncia deve ter sentido a importância dos movimentos de integração 
de áreas, tais como a saúde, a educação c a assistência social propriamente di
ta, tanto quanto o valor do trabalho comunitário, na solução dos grandes 
problemas sociais que afligem o Pais. 

No momento cm que as comunidades rorcm conscicntizadas do papel 
que lhes cabe no desenvolvimento harmonioso da Naçilo, estaremos mais 
perto de atingi-lo, posto que, nenhum Governo, por mais poderoso ou mais 
rico que seja, poderá alcançar metas, principalmente na área social, se não fo· 
rem elas precedidas de um trabalho de prcparaçAo e de cducaçAo do povo. 

H este trabalho, junto às comunidades mais dcsassislidas, que o Progra· 
ma Nacional do Voluntariado da LBA, o PRONA V, atravts de suas Coordc· 
nadarias, Nacional, Estaduais c Territoriais, vai procurar desenvolver, com a 
valiosa participação das Senhoras de Governadores c de Prefeitos Munici
pais, cujo movimento maravilhoso de conrratcrnizaçilo c solidariedade este 
Encontro jâ constitui prova eloqUente. 

Em nome, pois, da Presidente de Honra do PRO NA V, Senhora Dulce 
Figueiredo, cuja mensagem aos participantes deste V Encontro Nacional da 
LBA será lida ao final desta sessão, pela Senhora Ray Farhat, nossa dedicada 
Coordenadora Nacional, que vem nos acompanhando desde as primeiras ho
ras, cm nome do voluntariado jâ inscrito no PRONAV c que a ele aderiu cm 
quase todos os Estados da Federação, os nossos mais sinceros agradccimcn· 
tos. 

E a todas as altas autoridades c demais participantes que prestigiam este 
Encontro com sua presença, em nome dos dirigentes da LBA c no meu pró
prio, o nosso muito obrigado. 

PRONUNCIAMENTO DA PRESIDENTE L~A LEAL, NO 
"'PAINEL T~CNICO"' A PROGRAMAÇÃO DA LBA E SUA COMPA· 
TIBILIZAÇÃO COM O PROGRAMA NACIONAL DO VOLUNTARIA· 
DO DA LBA, NO ENCONTRO NACIONAL DE DIRIGENTES DA 
LBA, NO DIA 24 DE AGOSTO, EM BRASILIA. 

Disse-lhes hoje, pela manhil, que este scrâ um Encontro diferente. 
Repito-lhes agora e explico-lhes porquê. 
Organizam-se. por vezes, encontros cm que, pretendendo-se c 

perseguindo-se objetividadc c operacionalidade, se desenvolvem palestras, se 
urquitctam reuniões dinümicns, se programam debutes, se redigem documcn· 
tos conclusivos, se estabelecem dirctrizcs de açiio imediata etc., etc .• etc, 

no. 

E depois? 
o que acontece, de rato? 
Quase sempre, nada! 
Mas, nada mesmo! 
A banda passa c tudo volta a seu lugar. 
A máquina retoma seu ritmo, rotineiro c costumeiro. 
Algumas dessas atividadcs havcrâ também cm nosso Encontro. 
Já tivemos c teremos palestras de altas personalidades de nosso Gover· 

Scrilo realizados painéis técnicos, como o de hoje, 
Havcrll depoimentos c relatos de experiências das Senhoras Primeiras 

Damas e dos Dirctorcs Estaduais da LBA. 

Tn\vcz, por isso, alguns estejam pensando que este nosso Encontro se 
constitua, apenas c também, numa nova oportunidade de congraçamento c 
confrntcrniznção, com exposições teóricas c promocionais e pretensos diálo· 
gos técnicos desvinculados de uma seqUência operacional concreta c compat{
vcl com a realidade. 

Engnnam-sc os que pcnsnm assim. 
Nosso Encontro, aqui cm Brasflia, tem um compromisso muito sério. 
Um compromisso, repito, com a triste realidade de mais de trinta mi· 

\hões de brasileiros que vivem cm estado de carência total. 
Nilo quero nem preciso motivar as Senhoras c Senhores com a descrição 

desse quadro amargurado. 
Todos aqui sabem, tanto quanto cu, o desafio que vamos cnrrcntar. 
Todos, pelo fato de estarem aqui, pelo fato de jâ pertencerem à LBA ou 

desejarem se juntar a nós. sabem muito bem as responsabilidades que assumi· 
mos. 

Sabem o que o Brasil espera c cobra de nós. 
Por isso, meus amigos, este nosso V Encontro é um sá'io compromisso. 
Hã cinco meses, praticamente todo o tempo cm que estou à rrcntc da 

LBA, tenho procurado semear a idéia do Programa Nacional do Voluntaria
do da LBA, fazendo, assim, renascer, nos dias duros de hoje, aquele mesmo 
espírito heróico c pioneiro dos tempos da criação da LBA, cm 1942, duran· 
te a Segunda Guerra Mundial. Tenho procurado reviver, portanto, aquela 
id!ia feliz e rica de cxtraordinãria e exemplar mulher que foi Dona Darcy 
Vargas. 

Graças a Deus, tenho sido ouvida e animada por outras mulheres dcdi· 
cndas c de espirita público, como as que aqui estão presentes. 

Graças a Deus tenho obtido respostas. 
Recentemente, no inicio deste mês, no Rio de Janeiro, realizamos cxperi· 

mentalmente nosso I Scminârio Ttcnico do PRONAV /LBA, buscando, atra· 
v~s do conhecimento de nossos programas, o engajamento de vo\untârios 
para nossas atividades no Estado. Sem grande divulgação, surpreendeu-nos o 
comparecimento de quase duzentas pessoas interessadas cm colaborar volun
tariamente c que conosco ficaram uma semana, pensando c aprendendo 
LBA. 

Este roi apenas um I Scminârio experimental. 
Logo depois, na semana seguinte, recebemos no Palâcio dos Bandciran· 

tcs, na capital paulista, a adesão ao PRONAV fLBA do Movimento Paulista 
de Voluntariado, representado por mais de duas mil mulheres, onde se conta· 
vam a primeira dama do Estado c as de todos os municípios de SãQ Paulo. 

Sei muito bem que todos os outros estados estão esperando apenas a vez 
de sua voz. 

Tenho recebido adesões pessoais das primeiras damas. 
E isso me dá uma certeza gratificante. 
O Brasil é bom, Senhores! 
O brasileiro é generoso c responde pronto, 
E cm r unção dessa resposta, generosa c imediata, a nossa rcsponsabilida· 

de cresce. · 
E cresce o nosso compromisso neste V Encontro. 
Nilo podemos sair daqui teóricos, discutindo filosofias c rormulando es

tratégias sofisticadas c incxeqtilvcis. 
Venho dizendo. com insistência, que a miséria, d pobreza absoluta nilo 

pode esperar mais. 
Daqui iremos direto para a açào. 
Por isso esse Encontro é diferente. , 
~ certo que lhes mostraremos a LBA, os seus programas, na palavra de 

alguns de nossos dirctorcs, 
Tentaremos ~cr breves, nada laudatórios e cansativos. 

Pois crucremos, sobretudo, ouvir a voz dos Estudos através de suas mais 
expressivas representantes, · 

Queremos saber o que jâ estilo realizando c receber sugestões de como 
nos soma,..mos- LBA, Estudos e Municipios- com o PRONAV. 

As Primeiras Damas, portanto, nos darão, amanhà, sãbado, e segunda· 
feira, seus depoimentos. 

E estejam certos de que isso nilo é uma gentileza formal. 
Estamos, realmente, interessados nesta Soma- LBA, PRONAV, Estn

dos, Municipios. 
Iniciemos, portanto, a partir de agora, o diàlogo aberto, inrormal. entre 

todos. 

Vamos falar c ouvir, buscando um só objctivo: implantação c oo<:rac:io· 
nulizaçuo do PRONAV nos Estados c Municipios, criando N~cleos deVo
\untariudo ou aproveitando os jfi existentes. 
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Hoje, quatro de nossos di retores nacionais lhes apresentarão a situação, 
estruturação c dinâmica da LBA, tendo sempre cm mente a presença, cada 
vez mais real, do PRO NA V. 

Buscarão eles, tenho a certeza, dar-lhes uma prévia de nossos programas, 
nossas uçõcs c- objelivo prioritário deste Enconlro -a nossa concepção de 
compatibilização e funcionamento do PRONAV com a Diretoria Nacional c 
as Dirctorias Estaduais da LBA. 

Esta compatibilização, esta soma a que já me referi, LBA, com seus pro· 
gramas e sua equipe técnica- PRONAV, com seus recursos voluntários mo· 
bilizados, é o fulcro de nossa atunçilo e do sucesso futuro que todos deseja· 
mos. 

Daqueles que, hoje, estão ouvindo, mas que, a partir de amanhil, tnm· 
bém falarão, espero a comprecnsilo e a contribuição de sugestões concretas de 
engajamento de operacionalização do PRONAV cm cada Estado. 

Não lhes digo que espero vontade, solidariedade, empenho, colabo· 
ração, porque estou mais do que certa de que tudo isso já existe cm cada um 
que aqui está. Porque sei que é por isso que estão aqui. 

Voluntariamente. 
Desta recíproca compreensão, desta construtiva troca de opiniões, deste 

diálogo objctivo de todos- Primeiras Damas c dirctorcs da LBA- começa· 
rilo a surgir aqui as primeiras providências c solicitações para o combate às 
carências de grande parte da população brasileira. 

E cu, dentro do espírito c das intenções que norteiam este Encontro, gos· 
taria, jâ na tcrça .. fcira, no pronunciamento final de nossa programação, de 
apresentar a todos uma proposiçilo concreta, uma tentativa de solução para 
os problemas da mãe c da criança brasileira carentes. 

Esta será a nossa maneira de colaborar com o futuro de nosso País. 
Scrã nossa contribuição às gerações das próximas décadas. 
Assim, confio, a banda vai passar, mas as coisas nilo voltarão a seu lu· 

gar. 
A máquina vai acelerar seu ritmo, acionada pelos operários voluntârios 

de todo o Brasil. 
''Posicionando a LBA c seus programas básicos, apresento-lhes agora 

nossos dirctores nacionais cujas propostas c atividadcs silo mais compatíveis 
com os objctivos do PRONAV. 

Professora Lucy Moreira Mattos, Dirctora do Departamento de Edu· 
cação para o Trabalho. 

Doutor Jayme de Moura c Silva, Dirctor do Departamento de Serviço 
Social. 

Doutor Henrique de Cristo Alves Filho, Coordenador dos Programas de 
Assistência aos Excepcionais c aos Idosos. 

Professor Roberto Augusto Soares Leite, Dirctor do Departamento de 
Projetas Experimentais." 

MENSAGEM DA EXCELENTISSIMA SENHORA DONA DULCE 
FIGUEIREDO, LIDA PELA SENHORA RAY FARHAT, COORDENA· 
DORA DO PROGRAMA NACIONAL DE VOLUNTARIADO DA LE· 
GIÃO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 
1979, NO V ENCONTRO NACIONAL DE DIRIGENTES DA LBA. 

Excelentíssimo Senhor Ministro da Previdência c Assistência Social, Doutor 
Jair Soares, 
Estimada amiga Léu Leal, Presidente da nossa LBA, 
Queridas amigas, meus senhores: 

Como coordenadora do Programa Nacional de Voluntariado da LBA
PRONA V, sinto· me honrada cm transmitir às nossas amigas do V Encontro 
de Dirigentes da LBA a mensagem que a Senhora Dulce Figueiredo pede-me 
transmitir aos presentes. 

"Minhas companheiras do PRONAV: 
Lamentando não poder estar presente aos trabalhos do V Encontro de 

Dirigentes da LBA, venho trazer nesta mensagem simples c afctuosa a certeza 
c a convicção de que esse intercâmbio de experiências c esperanças scr4 o 
puno de fundo a emoldurar um encontro que tem como finalidade a dispo
siçila de servir. 

O que aLBA c todos nós esperamos de cada voluntâriu aqui presente é t1 
necessidade de nos conscicntizarmos de que o carinho é melhor c mais eficaz 
do que muitos remédios. A palavra amiga que conforta, anima c d4 vida, é 
tão preciosa como o alimento c o serviço, 

Nesta hora, estou cerrando fileiras com as dedicadas amigas da LBA, es
tendendo a miio t1 todt1s us mulheres do Brasil, para que, num esforço co· 
mum, fuçumos do Programa de Voluntariado uma escalada de amor, visando 
diminuir us injustiças, suncar u pcnúriu, reduzir as carêncius, através da soli
duricdadc cristã du mulher brusileiru. 

I! soadu a hora da solidariedade, O PRONAV ucordu a Nuçiio brusilcim 
e pede u cada uma das mulheres do meu Pais que se junte às suas amigas, 
onde for, cm cada Estado, Municfpio, cm sua comunidade familiar c venha, 
sob us bênçüos do Senhor, reunir com unção misticu c cntusiusmo inabalável 
todos os obreiros du messe du LOA, certas de que, como afirmuva o Pcqucni· 
no de Assis, o meigo São Francisco, é "dando que se recebe", 

Multiplicar os frutos do nosso esforço comum, como se multiplicu a se
mente cm terreno fértil, é a missão de cada uma de nós, 

Que o Senhor abençoe o nosso trabalho de solidariedade cristil, de amor 
uo próximo c de generosidade brasileira." 

Essa a mensagem q uc, por meu intermédio, envia a nossa querida Pri· 
mcira Dama, também do Voluntariado, D. Dulce. 

Muito obrigada. 

PRONUNCIAMENTO DA PROFESSORA LEA LEAL, PRESIDEN· 
TE DA LEGIÃO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA, NA SESSÃO DE EN· 
CERRAMENTO DO V ENCONTRO NACIONAL DE DIRIGENTES 
DA LBA, NO DIA 28 DE AGOSTO, EM BRASILIA, 

Estamos encerrando o V Encontro Nacional de Dirigentes du Legião 
Brasileira de Assistência. 

Um Encontro que, além da presença dos Senhores Di retores c técnicos 
du LBA, teve também, a cnriquccê·lo, a colaboração purticipantc c construti· 
vu dus Senhoras Primeiras Dumas dos Estados, Territórios c de alguns dos 
mais importantes Municípios brasileiros. 

Neste Encontro, daqui de BrasUia, capital c coração do Brasil, irradia
mos para todo o País a idéia-semente do Programa Nacional do Voluntaria
do du LBA, programa de mobilização da Nação brasileira c que se somarâ 
aos esforços do Governo como instrumento, que espero decisivo, no combate 
frontal e sem tréguas à marginalização sócio-cconômica, à miséria rude c to· 
tal cm que se encontram trinta milhQcs de brasileiros. 

É triste mas é bom repetir este número para que, mentalmente, visualize· 
mos o contexto amargo c cinzento cm que vivem esses nossos irmãos. 

Para que todos nós que aqui estamos, Primeiras Damas, servidores da 
LBA c pessoas de espírito público c mente receptiva, sejamos os mensageiros, 
os semeadores voluntários do PRO NAV /LBA, desta idéia-semente que gcr· 
minará em todos os Estados c Municípios brasileiros. 

O Progruma Nacional do Voluntariado da LBA é, assim, uma iniciativa 
que rc:nuscc, buscando o engajamento consciente c o trabalho voluntário de 
cada hmsilciro, na promoção social das populações cu rentes c procurando ai· 
cançar, a nível nacional, o equacionamento e a redução passivei dos proble· 
mas sociais dessas populações. 

E!itu a id~ia plantada aqui, cm Brasília. 
Esta a consciência e compromisso que levaremos c transmitiremos por 

todo o Brasil. 
Isto, talvez, já seja um resultado concreto deste nosso Encontro. 
Mas, cu lhes prometi, várias vezes, que este seria um Encontro especial c 

diferente. 
E disse-lhes, também, que i;ostaria, neste encerramento, de anunciar pro· 

vidências c passos concretos para a implantação nacional do PRONAV. 
E hora, pois, de passarmos à açiio. 
De começarmos a agir. 
Que saiam do papel e da doutrina os desejos c expectativas c se transfor· • 

mcm cm realidade! 
Que se formem as Coordcnadorias Estaduais, Territoriais c Municipais 

do PRONAV! 
Que se compatibilizem us açõcs dessas Coordcnadorias com as Dircto· 

rias Estuduais da LBAI 
Que se comecem a mobilizar c treinar voluntários para cngajumcnto cm 

nossos programas! 
E, enfim c por fim, ainda neste ano, o mais rápido passivei, que tenha· 

mos muis volutllário.f trabalhando, cfctivamentc, junto conosco, cm nossos 
programas! 

Permitam·mc, agora, anunciar, neste final de Encontro, as providências 
que julgo cxcqíHvcis c imediatas para que tudo isso scjaalcancado, no tempo 
hábil que todos desejamos. 

Providências para que o PRONA V /LBA, com o upoio das lidcrançus 
brusilciras, a nível governamental, comece a funcionar cm todo o Brasil. 

O primeiro puss~ concreto, cssenciul, jú foi dudo pelo Excclentfssimo Se· 
nhor Ministro da Previdência c Assistência Soclul, ao buixur u Porturiu criun· 
do, oficiulmcntc, o Programa Nucional do Voluntariado du LBA c uprovun· 
do seus objctivos bf1sicos de ttwtiloar c mobill:ar recursos humunos volun
tários pum purticipuçiio cfetivu nos progrumas c atividudcs da LBA, bem 
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Sendo a açào do volunuuiado, quando udequada, considerada 
mesmo como a multiplicadora do trabulho do técnico." 

como de promover a captnç5o de recurso!i financeiro~ c muteriais pma npli· 
cacào ne~ses programas. 

Paru d:~r seqUéncia à dccisüo do Senhor Ministro e aos trab<~lho~ deste 
n\ls~;o V Encontro Nacional de Dirigentes da LBA. que ora cstamoscncerran· 
do, será claborudo um documento, fruto dos cantatas que aqui mantivemo~ 
com as Scnhorus Pnmciras Damas, da un{!lisc do.~ depoimentos que ouvimm 
e da aprcciaçào dos seus magnlncos progrumas de .aç5o ~ocial, pmalelos am 
de ~cus respectivos esposo~. 

E é este trabalho técnico desenvolvido pela LBA. atri.lvés de seus prog.ra· 
mas, compatíveis com os do Voluntariado que aqui se encontra, que: dc~eja· 
mos oferecer às comunidndes brasilcirns, cm npoio às instituições :~ssisten· 
ci:tis existentes. 

Só a implantação do Programa Especial de Emergi:ncia, t;:~l como sugeri· 
mos, tornará viável c imediata a expansão do atendimento à popul:Jçào Cil· 

rente, :Jtravés di! aplicação dos recursos obtidos. Neste documento, que, em curto prnzo, será encaminhado a todos os 
participantes deste Encontro, ficarão bem definidas. a~ diretrizcs c o desejado 
entrosamento de nosso trabalho comum - PRONAV c LBA - cm cada 
Unidude da Federação. 

Teria sido extremamente indelicado de nossa parte apresentar este doeu· 
menta antes de conhecer, com u profundidade com que nos foram dcmons· 
tradas, a!o atividudes que as mulheres brasileiras, ao lado de seus maridos, go· 
vcrnadores c prefeitos, estão desenvolvendo no campo da assistência social, 
cm prol da promoçiio do homem. 

Qu:mdo digo promoção do homem na comunidade, quero dizer combate 
à doença, aos desajustamentos sociais, à miséria enfim. 

Mas quero dizer, sobretudo, combate à mortalidade infantil resultante 
da desnutrição. Somente através de um movimento nacional de ajuda à 
criança brasileira carente - e as cstatfsticas fornecem, nu rrieza de seus nú
meros, um total aproximado de vinte milhões -somente, repito, através de 
um Plano Especial dtt Emergência, a ser iniciado neste Ano Internacional da 
Criança, será posslvcl garantir melhor qoalidade de vida às gerações das pró
ximas décadas. 

lsso nos leva, também e ainda como conseqUéncia de nossos trabalhos, 
de tudo o que falamos e ouvimos, a imaginar uma proposição que já se torne, 
hoje, o Documento Final c conclusivo do V Encontro Nacional da LBA. 

E é esta proposição que, resultante do nosso Encontro, com a concor
dância de todos os seus participantes, sugerimos seja encaminhada ao Exce
lentíssima Senhor Presidente da República que, cm vários de seus pronuncia
mentos, tem se mostrado extremamente sensível ao problema da criança bra
sileira. Dessa mesma criança nascida da miséria, da ignorância c até mesmo 
da falta de um adequado planejamento familiar. 

Temos a certeza de que Sua Excelência atenderá este apelo vindo de mu
lheres de toda o Brasil que, voluntariamente, tém hoje sua atenção voltada 
para o problema social. 

Poderiam todas as senhoras presentes a este Encontro estar usufruindo 
da situnçUo privilegiada de esposas de governantes c ter como única 
preocupação o desempenho protocolar do seu papel de Primeira Dama. 

Mas, com a graça de Deus, os tempos mudaram. A mulher, voluntaria· 
mente, vem, hoje, procurar cm uma entidade do Governo- aLBA, o supor
te técnico a elas necessário para o pleno desenvolvimento de suas atividadcs 
no campo dn assistência social. 

Julgo oportuno citar, neste momento, palavras que li no Documento do 
Voluntariado Social do Estado de São Paulo: 

"Ser voluntário não signmca preencher as horas vagas, mas 
organizar-se de forma a ter horas vngns para oferecer. Na seriedade 
dos compromissos assumidos, técnico e leigo se equiparam. 

Para isto a proposição que neste momento será lida c que submetemo~~ 
consideração das Senhoras participantes deste Encontro, esta proposiçüo 
transmite, cm poucas linhas, a filosofia, o conteúdo c a força do apelo da mu· 
lher brasileira integrada no PRONAV. 

Com este documento, julgamos que, além das promoções isoladns da ini· 
ciativa privada, algo de grandioso c permanente foi semeado neste Ano ln ter· 
nacioal da Criança, que- a nosso ver- deve ser prolongado e estendido por 
tantos outros quantos forem necessários, para darmos por cumprida a nossa 
missão, cm benefício das gerações futuras do Brasil. 

E, finalmente, antes de pedir ao Doutor Aurcliano Chaves, Vice· 
Presidente da República, para que nos honre com a sua palavra, cn'cerrando 
este V Encontro Nacional de Dirigentes da LBA, quero agradecer a todas as 
autoridades que nos prestigiaram com sua presença c com suas palavras; às 
Primeiras Damas que nos trouxeram o apoio e o relato de suas experiências; 
aos di retores c técnicos da LBA, sem os quais nada do que estamos tentando 
fazer seria passivei; c aos veiculas de comunicação que muito têm colaborado 
conosco na divulgação de nossos programas. 

A todos a gratidão da Presidência da LBA. 
Uma menção c um carinho especial para a Senhora Dulce Figueiredo, 

Presidente de Honra do PRO NA V, que nos tem dado a força necessária para 
levarmos avante este Projeto. 

Tenho a certeza de que nosso esforço não será cm vão, 
Valerá a pena. 
E como disse Fernando Pessoa: 

"Tudo vale a pcnu 
Se a alma não é pequena." 

Muito obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Nada mais havendo a tra· 

ta r. vou encerrar a sessão, designando para a extraordinária das 18 horas c 30 
minutos, anteriormente convocada, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, cm turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exte· 
riorcs sobre a Mensagem n• 132, de 1979 (n' 252/79, na origem), de 14 de 
agosto de 1979, pela quul o Senhor Presidente da República sobniete à ~libc· 
ração do Senado a escolha do Sr. Carlos Sylvestre de Ouro-Preto, Ministro de 
Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a funçi\o de Embai· 
xador do Brasil junto ao Reino da Bélgica. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Está encerrada a sessão, 

(Lemma-se a sessão às /8 huras e 10 minutos.) 

ATA DA 149• SESSÃO, EM 6 DE SETEMBRO DE 1979 
t• Sessão Legislativa Ordinária, da 9• Legislatura 

EXTRAORDINÁRIA --

PRESIDeNCIA DO SR. GABRIEL HERMES 

ÀS /8 HORAS E JO MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Adalberto Sena- Jorge Kalume- José Guiomard- Evandro Correi· 
ra - Raimundo Parenle - Aloysio Chaves - Gnbriel Hermes - Jurbus 
Passarinho- Alexandre Costu- Henrique de La Rocque- José Surney
Alberto Silva- Bernardino Viana- Helv!dio Nunes- Almir Pinto- José 
Lins- Muuro Benevldes- Jessé Freire- Cunha Umu- Humberto Luce· 
nu- Milton Cabral- Aderbul Jurem a- Marcos Freire- Arnon de Mello 
- Loiz Cavalcante -Teotónio Vilela - Lourival Baptista- Passos Pôrlo 
- Jutuhy Magalhaes- Luiz Viana- Dirceu Cardoso- Joao Calmon-

Moucyr Dalla - Amaral Peixoto - Hugo Ramos - Nelson Carneiro -
Robcrlo Salurnino - Itamar Franco- Tancrcdo Neves- Amurai Furlan 
-Franco Montoro- Henrique Santillo- Lâzuro Barboza- Vicente Vuo
lo- Mendes Canale- Pedro Pedrossiun- Affonso Camargo- José Richu 
- Leite Chaves- Evclâsio Viciru - Jaison Barreto- Lenoir Vargns -
Paulo Brossard - Tarso Dutru. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) -A lista de presença acusa o 
comparecimento de 54 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a scssi\o, 

Nno há c.pediente a ser lido. 
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O SR. PRESIDENTE (Gubricl Hermes) - Passa·se ii 

ORDEM DO DIA 

Discussão, cm turno único, do Parecer da Comissão de Re· 
lações Exteriores sobre a Mensagem n• 132, de 1979 (n• 252/79, na 
origem), de 14 de agosto de 1979, pela quul o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Scnndo a escolha do Sr. Carlos 
Sylvestrc de Ouro-Preto, Ministro de Primeira Classe, da Carreira 
de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto 
ao Reino da Bélgica. 

A matéria constante da pauta da Ordem do Dia da presente sessão, nos 
termos da alfnea "h" do art. 402 do Regimento Interno, deverá ser aprecia
da cm sessão secreta. 

Solicito aos Srs. funcionários as providências necessárias a lim de que 
seja respeitado o dispositivo regimental, 

(A sessão torna-se secreta às 18 horas e 35 minutos e volta a ser 
pública às I 8 horas e 45 minutos). 

o SR. PRF.SIDENTE (Gabriel Hermes) - Nada mais havendo a tra· 
tar, vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinária de 
segunda-feira, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Votação, cm turno único, do Requerimento nq 306, de 1979, do Senador 
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do 
discurso de saudação ao Ministro de Estado do Exército General-de-Exército 
Walter Pires de Carvalho c Albuquerque, proferido pelo Ministro da Mari
nha, Almirante Maximiano Eduardo da Silva Fonseca, por ocasião do ''Dia 
do Soldado", e do ai;radccimcnto do Senhor Ministro. 

-l-

Votação, em turno único, do Requerimento nv 307, de 1979, do Senador 
Orestes Quí:J·cia, solicitando o dcsarquivamento do Projeto de Lei do Senado 
n• 354, de 1978, de sua autoria, que altera a redaçi!o do artigo 474, da Conso
lidação das Leis do Trabalho. 

-3-

Votação, cm turno único, do Requerimento nv 308, de 1979, do Senador 
Orestes Quércia, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado 
n• 336, de 1978, de sua autoria, que acrescenta § 4• ao art. 71, da Consoli· 
daçi!o das Leis do Trabalho. 

-4-

Votação, cm turno único, do Requerimento n• 312, de 1979, do Senador 
Henrique de La Rocque, solicitando tenham tramitação cm conjunto os Pro· 
jctos de Lei do Senado n•s 128, 153, 159,252 c 330 de 1978, 50 c 152, de 1979, 
que alteram disposições da Lei Complementar n• 26, de II de setembro de 
1975, que unificou o Programa de lntcgraçllo Social (PIS) c o Programa de 
Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). 

-5-

Votação, cm turno único, do Requerimento n• 313, de 1979, do Senador 
Orestes Quércia, solicitando o dcsarquivamcnto do Projeto de Lei do Senado 
n• 303, de 1978, de sua autoria, que dA nova rcdaçllo ao artigo 472 c seu parA· 
grafo primeiro do Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio de 1943 (Consolidação 
das Leis do Trabalho). 

-6-

Votação, cm turno único, do Requerimento nq 314, de 1979, do Senador 
Lenoir Vargus, solicitando o sobrcstamento do Projeto de Lei do Sepado nv 
26, de 1979, de autoria do Senador Orestes Qu~rcia, que acrescenta pardgra
fos ao urt. 517, da Consolidação das Leis do Trabalho. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Está encerrada u sessi!o. 

(Ltvanta•st a stssdo às 18 horas t 50 minutos.) 

"OISCVRSO I'RONUNCIAJJO !'ELO SR . .ti ARCOS FREI· 
RH N..t SHSS.-10 JJH 5-9-79 J:.' QUE, f.'NTREGVt' ii REI' JS,! O DO 
OR,IDOR. SERIA l'VBLICMJO l'US1ERIIJRMENTJ:': 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE. Comn Lfdcr, pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente c: Srs. Senndores: 

Naausênda do Uder Paulo Hross<~rd, que se encontra na rcuniflo secreta 
d:1 CPI do Acordo Nuclear, vimos, como Vice-Lidrr, ler documento aprova
do cm reunião de Bancada, n.:~llilada ontem, pela un:mimidadc dos Senado. 
rcs do MDB, presentes cm Urasília. 

Tal documento foi julgado necessurrio, pelo grave momento por que 
po1ssa a Nação, envolvida numa situação econômico-sociul que vem trazendo 
preocupações para toJos os selares da sociedade brasileira, sobretudo :1carrc· 
tando sacrifícios tão grandes ols massas trabalhadoras do País. 

E o seguinte o documento, assinado pelos Senadores Puulo Brossmtl, 
Roberto Suturnino, Marcos Freire, Franco Montara, Lázaro Barboza, Ores· 
tr:s Quércia, Evandro Carrcim, Henrique Suntillo, Humberto Lucena, Cunha 
Lima, Tuncredo Neves, Itamar Franco, Mauro Bencvides, Adalberto Sena, 
Teotônio Vilela c Dirceu Cardoso, tendo o Senador Pedro Simon, através de 
telefonem<~ de Porto Alegre, emprestado o seu apoio, embora ausente de 
Brasília: 

I. A estabilidade da vida partidária é um dos pressupostos do regime de· 
mocrático. Por isso mesmo, o Movimento de 64 extinguiu, em 1965, os parti· 
dos entào existentes, dando origem a um bipartidurismo virtualmente impos
to. Contudo, dai cmergeria um MDB que, de infcio fraco, criaria ruízcs popu· 
lares c se fortaleceria cada vez mais, pela sua destemida luta contra u ditadu· 
r a. 

Combatemos, durante anos, o AlaS, a censura prévia à Imprensa, o477 c 
o 228, as prisões arbitrárias c as absurdas violações de um odioso sistema rc· 
pressivo c suas monstruosas violações de direitos humanos- enflm, o im
pé:rio do <~rbftrio o mais ilimitado. Nesse campo, a nossa luta, ussociad<~ às 
pressões de vários setorcs da sociedade brasileira, foi em parte vitoriosa, com 
a concessão da Anistia- embora restrita- c a recente revogação de alguns 
estatutos de exccçào. Persistem outros- a Lei de Segurançu, de Imprensa, de 
Greve, o Pacote de Abril, a Lei Falcão, afora dispositivos vários inseridos in· 
clusivc no texto dito constitucional, restritivos das liberdades c inadmissíveis 
na lcgalidóldc democr!ttica. Tudo isso há de ser removido também, para chc· 
garmos à grande meta da Asscmbléiól Nacional Constituinte. 

Por outro lado, no campo econômico c social há um mundo a conquistar 
c::m favor do povo c do Brasil. Nesse sentido, apresentamos, a seguir, sucinta 
análise criticu da situaçüo existente c apontamos alguns caminhos que: nos pu· 
rc::cem v(didos. 

Para enfraquecer, c::xatamente~ os que se opõem ao atual estado de cai· 
sus, trama-se a extinção do MDB, temendo-se a sua marcha ascendente que já 
o teria levóldO no Poder, se não tivessem acólbado com as eleições diretus puru 
a Presidéncia du República, os Governos de Estados e as Prefeituras de Cu pi· 
tais. · 

Cabe, pois, nesta hora de incerteza, uma palavra de Senadores por esta 
Jegend<~. Que ela seja, de uma parte, uma propostól que submetem à Nólção, 
cm especial à apreciação daqueles que se julgam oposicionistas, particular~ 
mente os integrantes da classe politica, os estudantes, os intelectuais, os tra· 
balhadores c os empresários comprometidos com os reais interesses nacio
nais. De outra parte, seja u reafirmação do nosso propósito de unidade, que 
há de ser mantida, sobretudo, cm torno de principias programáticos, ade· 
quados à rcalidóldc presente e às condições sócio·culturais da sociedade bras i· 
!eira. 

Sem pretensões de apresentarmos propriamente um projeto cabal, mas 
apenas algumas diretrizcs básicas de orientação polltico~econômico·social 
que lhe poderão servir de sustentaçilo, conclamamos todos os que se sintam 
identificados com ól causa democrática a permo.necercm unidos, quaisquer 
que forem os rumos que quiserem impor à vida partidária do Pafs. Respeita~ 
mos os que, divergindo de: nosso posicionamento, tomem outros rumos. Mas 
ressaltamos a importância de estabelecermos, de logo, premissas básicas que 
poderão servir de estuário comum de uma luta que diz respeito, muito de per· 
to, aos interesses nacionais que repousam na defesa da liberdade e de me lho· 
res condições de: vida paru o povo brasileiro. 

As tensões sociais vila atingindo níveis ularmuntcs como resul!ado de 
contrustes e desiguuldadcs insuportáveis: u inOuçilo vui·se tornando incontro· 
lúvcl e eKplosivu, ugravando aindu mais essas tensões c ameaçando levar a 
economiu nucionul à completa dcsorgunizuçilo; a situação critica do balanço 
de pugamcntos com o cxtr.rior truduz-sc numa divida giguntescu, cujo custo, 
nos próximos dois unos, acaburd consumindo 11 totulidudc dus nossus rr:ccitas 
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de exportação conseguidas com muito sacrifrcio do povo brasileiro. Toda 
essa realidade constitui evidência gritante de que não é passivei continuar se· 
guindo os caminhos da atual politica cconõmica, sob pena de se lcvur u 
Nação a um desastre de enormes proporções cm prazo muito breve. 

A Oposição, os trabalhadores, a Igreja, a classe média, os cicntistus c 
profissionais liberais, os cmprcsllrios brasileiros c mesmo alguns rcprcscntan· 
tcs do Governo no Executivo c no Parlamento clamam cm uníssono por uma 
mudança do modelo económico-social, pela adoção de um modelo altcrnati· 
vo que mantenha as regras fundamentais da economia de mercado c da liber
dade de iniciativa, mas que instaure uma ordem social muito mais justa, pela 
valorização do fator Trabalho, que propicie o norcscimcnto dos pequenos 
empreendimentos c que reduza a crescente dependência da nossa economia 
cm relação ao exterior, sustentando o processo de desenvolvimento numa 
base eminentemente nacional, formada pelo mercado interno c pelos fatores 
de produção disponíveis no nosso território, 

A nossa convicção é de que essa solução alternativa é inteiramente viá· 
vel, é perfeitamente possível de ser realizada, desde que sejam cumpridos al· 
guns requisitos essenciais de natureza politica. 

Esses requisitos dizem respeito, de um lado, ao assentimento du esmaga
dora maioria dos diferentes sctorcs du vida nacional às linhas gerais de um 
programa negociado livremente c politicamente entre essas partes. Algo que 
seja encarado por todos como um programa de sacrifício -que o momento 
exige - dentro do qual cada um pagará um preço socialmente justo, propor
ciona. I ao grau de benel'ício que usufruiu com a vigência do modc:\o atual, mas 
sabendo que todos darão a sua quota, c que desse desprendimento resultará a 
supressão da grave crise económica cm que o País se encontra e, num período 
futuro, não muito distante, uma nova sociedade brasileira, com uma estrutu
ra social muito mais justa, e uma Nação Brasileira com uma independência 
muito mais sólida. 

Essa ncgoci:ação, essa participação ampla c livre, pressupõe c exige a 
abertura politica levada às suas últimas conseqUências. Abertura sem ranço 
nem mesquinhez; abertura sem manobrismo nem casuísmo; abertura com ho· 
ncstidadc c confiança no patriotismo dos brasileiros. 

O outro requisito é a seriedade, é a credibilidade dos promotores desse 
novo pacto social. A imagem do milagreiro é inteiramente inadequada para 
essa tarefa maior, como inadequado também é o falso otimismo; inadequado 
e perigoso, na medida em que, furado o grande balão das esperanças, o des
crédito se abata com tal violência sobre as autoridades, que o Pais possa ser 
levado a uma comoção de dimensões imprevisíveis. 

O que vale cm momentos como esse que o Brasil atravessa é o realismo c 
a autoridade moral; o conceito de honestidade c a capacidade de liderança. 

Colocadas essas condições prévias, essenciais, que devem presidir o novo 
pacto, cumpre dizer algo sobre as linhas fundamentais do que poderia ser esse 
modelo econômico-social alternativo. 

A sugestão configurada nesse documento, embora resulte de uma intensa 
troca de idéias entre parlamentares da Oposição c representantes de diversos 
segmentos da sociedade brasileira, não é um produto acabado. Ela não pode 
ser tomada senão como uma sugestão para que se abra um debate mais amplo 
c se cristalize um consenso mais sólido cm torno de certas linhas básicas. O 
dctalhamento dessas linhas básicas é tarefa rcalizlvel cm poucos meses, con· 
forme demonstra o trabalho de competcnrcs equipes de economistas c técni· 
cos que já estão nos ajudando nessa empreitada. O que importa. no ám bito 
da esfera politica, é o debate que produz consensos, são as mnnircstações a 
respeito de diretrizes fundamentais, como as que a seguir siio alinhadas se· 
gundo oito grandes itens correspondentes nos problemas que mais afligem a 
Nação no presente momento: a innação, a, crise energética, o balanço de pa
gamentos, o desenvolvimento agrícola, a questão sindical trabalhista, a rcor· 
dcnuçào dos gastos governamentais, as diferenças regionais c a dcvusta~;ilo da 
Amazónia. 

I - O Problema da lnOaçio 

E importante reconhecer c proclamar que entre as forçus principais que 
impulsionam o processo innacionluio de nossos dias não se. coloetl o aumento 
de sulários. A innaçilo retomou sua velocidade untes do ressurgimento das 
rcivindicuçõcs salariuis. Nilo obstante essa constatação, seguindo u filosoõu 
de que todos devem pagar u\gum preço pelo combute à innuçilo, pode serpe· 
didu ti clussc trnbulhadoru umil pequenu cotu de sacrifício, com exceçiio dos 
que ganham salários muito baixos, conrormc se ellplicitu no item V desse do
cumento. 

Importa loculizm nu especuluçào em gerul, c nu cspcculuçilo linunceiru 
cm purticulur, o principul impulso intlacionúrio do momento, uo ludo du ele
vuçihl dos preços dns importuções e dus cxportnções, c du cstugnuçi\o du pro· 

duçào dos alimentos básicos da população brasileira. Então é sobre esses 
pontos que se deve desenvolver o ataque principal à innação brasileira. 

Colocar limites, controles efetivos e restrições ao monstro especulativo 
que gira cm torno do open markel é condição essencial uo início do combate 
à inflaçiio; cm especial, o mecanismo das "cartas de recompra", que dá liqui
dez complcw a qualquer titulo de médio ou longo prazos, ni!o pode mais con
tinuar existindo. Paralelamente às restrições ao optn, a limitação dos juros c 
a eliminação grudativa da corrcçào monetária são medidas indispensáveis 
dentro da linha de ataque à especulação financeira. Assim também, é preciso 
disciplinar com mais rigor a ação das linancciras c dos bancos de investimcn· 
to que se tomaram agências de agiotagem oficializada. A reserva da poupança 
nacional, canalizada através dos bancos aliciais, exclusivamente para crédito 
a empresas de cu pi tal nacional, é outra providénciu concreta que se impõe; as· 
sim como a redução do nível de endividamento das pequenas c médias cmprc· 
sas, através da aplicação de parte substancial dos recursos do PISe do PA
SEP na compra de açõcs novas dessas empresas de capital nacional. Essa me
dida, vale ressaltar, constituiria já uma contribuição da classe trabalhadora, 
que deveria ter participação ativa na gestão desses fundos. 

Dentro da perspectiva de uma economia de mercado c de liberdade de 
iniciativa, as pequenas c médias empresas nacionais devem ser contempladas 
com um conjunto de dispositivos que conligurem um verdadeiro programa de 
apoio ao seu desenvolvimento, concretizando intenções há muito declaradas 
mas que nunca saíram dos papéis oficiais. Assim, além dos dois pontos já rc
rcridos (exclusivamente do crédito oficial para empresas nacionais c aperte de 
capital não-.,iglvcl via PIS-PASEP), pode c deve haver uma diferenciação 
na cobrança dos tributos que incidem sobre as cmprcs'as- imposto de renda 
pcssoajurfdica e outros- de modo que sobre as pequenas c médias se apli
quem aliquotas menores. Assim como pode c deve haver também uma dife
renciação nas cxigéncias de fiscalização cm geral, liberando principalmente as 
chamudas microemprcsas do cumprimento de vârias formalidades que cxi· 
gem contabilidade especializada, onerando seus custos c dificultando o norcs
cimento de iniciativas no campo dos pcque.nos negócios. 

De outro lado, tendo cm vista a necessidade de recursos adicionais não
innacionários para o desenvolvimento de programas sociais, bem como a 
convcniéncia de se reduzir a demanda global na sua componente mais sofisti
~ada, é imperioso que se realize uma Reforma Tributária de modo que as re· 
ceitas provenham mais dos impostos dirctos- proporcionais à riqueza- c 
menos dos impostos indirctos, pagos indiscriminadamente por ricos c pobres. 
Em especial, citam-se os casos da tributação sobre os ganhos de capital, do 
imposto sobre heranças, da diferenciação maior do Imposto de Renda pessoa 
física c do Imposto Territorial Rural sobre as grandes propriedades. Cálculos 
aproximados indicam que, com essa Reforma de grande sentido de justiça, 
pode obter-se uma receita adicional quase igual ao total arrecadado hoje pela 
União, o que permitiria pagar bem melhor nos runcionários, realizar projetes 
de grande alcance social c repassar enormes somas aos M uniêfpios, para 
aplicação cm obras essenciais para uma vida mais digna dds populações mais 
carentes. Tudo isso pago, de forma justa, pelos 5% dos brasileiros que mais se 
enriqueceram na vigência do modelo conccntracionista. a tua!. 

11 - O Problema da Enet1la 

O descaso com que o problema foi tratado no Brasil, desde as profundas 
alterações no mercado internacional de petróleo ocorridas há seis anos, ob, i· 
ga a distinguir, neste capitulo, medidas de curto prazo - de emergência -
das medidas de longo prazo. destinadas a mudar a estrutura da matriz energé
tica do País. 

No curto prazo não há como fugir às medidas energéticas de contenção 
do consumo interno de gasolina, combinadas cotn a exportação do excedente 
criado por essa contenção c pela alteração do esquema de refino de petróleo 
no Brasil, de modo que se obtenha mais óleo combustlvcl c diesel c menos ga· 
solina, o que C: perfeitamente realizável sem muita demora. Economias consi· 
dcráveis podem ser obtidas, também a curto prazo, no consumo de di(se/. 
através da mistura cm percentagens adequadas. de álcool c outros aditivos. 

Redução substancial do consumo de gasolina pode ser conseguida pela 
limitação drásticu do uso de automóveis particulares no!. centros congestio
nados das nossas grandes cidades, combinadu com a implantação de sistemas 
de ônibus eficientes c confortáveis. Como mcdidu alternativa, deve 
considerar-se: o racionamento, cuja implementação não uprcscntu as dificul· 
dudcs que costumum ser upregoadus pelos interesses utingidos, c que constitui 
um sistema muito mais justo e cficuz do que o do fechamento dos postos doi!\ 
dius por scmunu, que fatulmente ucuburá redundundo cm desemprego, c mui· 
to menos nmlélico- porque nUo inOucionário. do que o aumento brulul de 
preços que vem sendo udotudo. 
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A longo prazo, muita coisa pode realmente ser feita neste País de modo 
que o livrasse em definitivo do cerco energético cm que se cncontru. 

A primeira coisu seriu mudar fundamentalmente a composição do nosso 
sistema de transportes. Talvez nada tenha custado tão caro ao Brasil nos últi
mos 50 anos do que o seu rodoviarismo excessivo, E inuceitável c incx· 
plicúvel economicamente, que se tenha investido tanto dinheiro cm automó· 
veis, caminhões, estradas de rodagem das melhores do Mundo, supcrpontcs, 
supcrtúnds c supcrviadutos nas nossas grandes cidades, c quase nada tenha 
sido feito cm favor das nossas ferrovias, e das excelentes oportunidades de 
transporte murítimo c nuvial existentes cm nosso Pais. Assim também nasci
dudcs, onde o transporte colctivo é sempre· precário c ao automóvel particu
lar se concedem quase todas as facilidades, No Rio de Janeiro, c cm outras 
cupitais os bondes foram retirados porque atrapalhavam o tráfego de uuto· 
móveis, sem que ninguém se lembrasse de que os automóveis é que dificulta· 
vamo percurso dos bondes, Em Brasília, a mais nova das nossas cidades, nin· 
guí:m se preocupou com a implantação de um mctró de superfície, baruto c 
eliciente, 

Tão importante quunto a alteração nos transportes é o incremento efeti
vo do tão subotado programa do álcool. Trata-se realmente de um programa 
pleno de vantagens extraordinárias pura o desenvolvimento cconõmico e so· 
cial do Brasil. Pela disponibilidude interna imediata de todo'i os fatores -
terra, mão-de-obra, equipamento, tecnologia para o álcool de cana- é um 
programa eminentemente nacional. Pela possibilidade de se desenvolver atra· 
vé:s de pequenas c médias empresas, constitui oportunidade ímpar para im· 
pulsionar uma reforma agrária cm regiões pobres do País. Pela viabilidade de 
se produzir economicamente no futuro o álcool etílico a partir da madcirn, o 
programa abre oportunidades para o aproveitamento de extensas áreas de 
tcrms pobres do nosso interior c de implantação de toda uma promissora in· 
dústria madequimica. Pela possibilidade de se produzirem motores a álcool 
ile maior potência para moverem tratares e caminhões pesados, assim como 
motores estncionârios de vários tipos, o PROÁLCOOL abre perspectiva de 
soluções definitivas para a substituição do petróleo no futuro. 

O carvão nacional é a solução de longo prazo para substituir o óleo com· 
bustível. É uma questão simplesmente de investir na racionali:tação das ope· 
rações de mineração e beneficiamento, para garantir um carvão padronizado 
~m determinadas especificações, c em sistemas de transporte ferroviário c h i· 
droviário dos centros de produção aos centros de consumo. 

A energia hidráulica é ainda um potencial enorme não aproveitado no 
Br<~sil, seja nas pequenas quedas na região centra-sul, seja nos aproveitamen
tos maiores na região norte. E o programa nuclear, pelas suas dimensões ir· 
realisticas, pelos seus enormes custos cm divisas, pelas dúvidas quanto a uma 
completa absorção de tecnologia no prazo do Acordo com a Alemanha, e 
pclu inexistência de qualquer urgência cm termos de produção de cncrgiu clé:· 
tricu a partir do átomo, está a exigir uma paradu pura reestudo c reprogra-
mação. 

IJJ - O Problema do Balanço de Paaamentos 
com o Exterior 

Aqui tambi:m, face à inacreditável desconsideração cm relação ao agra· 
vamento dos déficits c ao crescimento da divido, há que tomar medidas de 
curto prazo, de emergência, c iniciar um programa de longo prazo que nos li· 
vre da situaçtio deficitária crónica. 

A curto prazo, C: inevitável iniciar negociações pura o reescalonamento 
de nossa divida, que, a continuar como está, não poderá ser paga. Este ano, 
mais de 70% das receitas totais da nossa exportuçilo, fortemente incentivadu 
com sacrillcio do povo, serão gastos para pagar juros c amortização da dtvi~ 
da. Esse percentual dentro dos próximos dois anos chegará bem perto dos 
100%. E preciso encarar com realismo c responsabilidade esse problema c 
iniciar já as negociações de reescalonamento, enquanto existem condições fu· 
vor!'1vcis de liquidez no mercado financeiro internacional, c untes que os ban· 
~uc:iros credores comecem a remeter parte de nossas dtvidas ao Fundo Mone
tlirio Internacional. São bem conhecidas as rígidas regras moncturistas do 
FMI; se amanhil tivermos que nos submeter às suus cxigi:ncius sem ultcrnuti
va. teremos a recessão, o desemprego agudo, o comprometimento do nosso 
desenvolvimento. 

Ademais, uindu a curto pra:to, é possível e necessârio um aperto bem 
mui o r nu nossu puutu de importuçõc:s, onde ultimamente se observou um nlti· 
do relaxamento. Não í: só no petróleo que se podem produzir cconomim con· 
sideráveis. Também nos supérnuos c nus viugens turfsticus é possível canse· 
11uir som:.~s nprcciâvcis de pequcnus parcelas cconomizudus. 

Ainda nus rcmcssus de lucros das emprcsns estrungcims pode-se reduzir 
mui lo nosso gasto cm divisas: hustu uplicur o dispositivo du lei que permite uo 
Governo suspender essas remessas nos períodos de gruve crise cumbiul. 

A longo prazo, a própria mudança do modelo económico, com a redis· 
tribuiçi'io do poder aquisitivo interno, com a redução da demanda sofisticada 
que é u que mais pn:ssiona a pauta de importuçõcs, com a reorientação dos 
investimentos c da estrutura produtiva, mais upoiada em mercado c fatores 
internos, produ:tindo mais alimentos, tecidos, roupas, culçudos, móvel!<!, casas 
populares etc,,,, que não exigem nenhuma importação, todo esse rearranjo cs· 
truturaltenderá a eliminar o déficit crónico c a produzir superávits na nossa 
balança comercial com o exterior. 

O Sr. José Lin• (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um aparte'/ 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Esclarecemos ao ilustre Se· 
nadar José Lins que estamos fazendo a leitura do documento a q.uc nos refe
rimos no inicio do nosso discurso, após o que teremos satisfação de conceder. 
o aparte a V, Ex• 

IV - O problema da aarlcullura 

A prioridade do setor agr(cola da economia nacional- para combater a 
innaç5o, para criar empregos c ocupar terras ociosas, c para gerar receitas de 
cxportuçtao- í: uma exigência indiscutível da hora presente, é uma decisão 
sobre a qual todos cstüo de acordo. E prioridade significa, necessariamente, 
garantiu de compra da produção a preços compensadores e disponibilidade 
de recursos para o financiamento, 

As divergências surgem quando se constata que os preços nem sempre 
ti:m sido bons, e que a garantiu de compra c os recursos de financiamento não 
têm sido acessíveis à grande maioria dos pequenos produtores. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -A Presidência comunica, 
eminente Senador, que o seu tempo já se esgotou há 10 minutos. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- E mais, as criticas se acen· 
tuam quando se verifica que os oligopólios da intermediaçüo levam a maior c 
melhor parte dos frutos da produção agropccuúria. Esses são os pontos cru
ciais, e aí reside toda a questão da prioridade à agricultura: é preciso que ela 
se traduza cm vantagens maiores aos produtort:s sem prejuízo do consumidor 
(redução da intermediação) e que também o pequeno agricultor, e principal·' 
mente o pequeno agricultor, se beneficie dessas vantagens. 

Não se pode falar seriamente em prioridade para u agricultura sem falar 
cm Reforma Agrária. E uma questão complexa, sem dúvida, que merece cu i· 
dado para que não se transforme cm programa demagógico e desorgunizador 
da nossa produçtio rural, mas i: questão que exige atenção imediatu, esforço 
formulador e avanço- avanço gradativo, por excpcriéncias sucessivas, mas 
avanço real e efctivo, 

É claro que não existe uma reforma agrária uniforme puru todo País. 
Nos Estados do Sul, n partir de Silo Paulo, parece que o problema principal 
estú na garantiu de melhores condições de trabalho e de estabilidade para os 
trabalhadores avulsos (bóias-frias). No Nordeste c no Centro-Oeste 
localizam·sc os pontos de maiores tensões sociais ligadas à propriedade da 
terra, c lá estão as melhores oportunidades para dcsapropriuçtio de grandes 
extensões não aproveitadas c realização de projetas de colonizuçtio que im
pliquem não só cm fixação de famnias nos lotes mas em investimentos impor· 
tuntes em ussistência técnica e social, cm financiamento, bem como em csquc· 
mas de compra e transporte da produção. Na Região Norte, u maior prco· 
cupaçtio pwrecc estar Jigac!n à prG.;..:rvução do solo c da vegetação c uo apre· 
vcitamcnto dus oportunidades que a hidrografia oferece. 

Em qualquer caso, em qualquer região, além du prcocupaçUo com a re· 
forma ugrária, não i: possível mais aceitar a existência e a proliferação de pro· 
pricdadcs gigantescas, criadas com incentivos governamentais e quusc sempre 
possuídas por empresas de cupitul estrangeiro. O famoso Projeto J:ui é o mais 
conhecido e o mais perigoso, Mus ntio ê o único. E niio é nenhum absurdo, 
nenhuma xenofobia, pensar-se na defesa das terrus brasileiras contru o pro· 
cesso de desnacionalização que se observa nu nossa indústriu. Um dispositivo 
Jcgul de proibição se impõe como necessário puru eliminar esses monstros. 

V- O problema dos trabalhadores 

Ao pensar nos prohlemus específicos dos trubulhudores, que se insere· 
vem entre os muis importuntcs- senão o mais importante- a serem resolvi
dos pelu socicdudc hmsileiru 11tuul, sultum nos olhos do obscrvudor três us· 
pcctos principuis: u questiio do emprego, u qucstiio dos sull1rios cu qucsti1o du 
organizuçiio sindicul: 

O dc.~emprcgo disfurçudo, subemprego ou desemprego crônico é talvez H 

qucstiin ccntml de todo o ciclo vicioso da conccntruçiio du riqueza, du murgi· 
nulidudc, dos contrastes socinis, dos buixos sull1rios, da supcrvuloriwçiio do 
cupitul, da cspeculuçiio linanceira e suuligaçilo com o ciclo d:a demundu suli~· 
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ti cada, dos d,'}iciu cambiais c do endividamento externo, Um Pais que tem a 
quarut p:trte da sua forçu de trabalho subempregada não pode deixur de ter 
um:t política de emprego que persiga sistemuticamente a maior utililação 
possível do futor mào-dc·obra c a menor utilização relativa do fator capital. 
Além de, ohviamentc, rejeitar frontalmente receitas econõmicas causadoras 
de recessão e de buscar sempre altas taxas de investimento, até que essa carac
terística extremamente negativa - desemprego crónico - seja eliminada. 
Politica de emprego signinca estimulas ao desenvolvimento dos ~etorcs que 
utilizam relativamente mais mão-de-obra c menos capital; por feliz coincidên
cia são os mesmos sctores que atendem ao consumo popular c não exigem im
portações. Jlolllica de emprego significa não penalizar mais as empresas que 
empregam mais e pagam melhor, cobrando os encargos da previdência sobre 
o faturamento c não sobre a folha de pagamento. 

Política de emprego Significa usar técnicas não tão mecanizadas na exe
cução de obras públicas. Politica de emprego significa Reforma Agrâria, 

Além dessa politica de redução do desemprego crônico que, adema'is, de
prime constantemente os salérios, ~importante garantir o emprego daqueles 
que jâ conquistaram um lugar no mercado de trabalho, Para isso, é funda
mental, e é urgente, recuperar-se de forma mais eficaz do que a de IS anos 
atrás, o instituto da estabilidade, que nada tem de incompativel com os dispo· 
sitivos do Fundo de Garantia, 

Na questão sahirial, é importante distinguir c tratar diferentemente os· 
baixos salários, os salários médios c os altos salârios. O salârio minimo, que 
pela própria definição legal deveria situar-se hoje bem acima de Cr$ 6.000,00 
deve ser objcto de uma revisão sistematicamente superior aos !ndiccs de custo 
de vida e de produtividade, de modo a, num prazo razoâvel, 3 a S anos, atin
gir o equivalente a esse nível real. Dos brasileiros que ganham tio pouco, nc· 
nhum sacrificio a maissc pode exigir. Jâ dos que recebem salârios entre 5 c lO 
mínimos, talvez até IS mínimos, se poderia pedir algo, como que, durante 
esse mesmo prazo razoâvcl, mantivessem suas rcinvidicaçõcs salariais situa
das dentro da faixa de reajuste do poder aquisitivo somado aos acréscimos de 
produtividade dos respectivos setorcs. Isso, não sob a forma de imposição go
vernamental mu como decisão livre dos próprios trabalhadores. Os reajustes 
deveriam ser automáticos, e obviamente honestos, sempre que os !ndiccs de 
inflação ultrapassassem, por exemplo, os 10%, c a incorporação dos ganhos 
de produtividade poderia ser feita anualmente, de acordo com apurações 
que tivessem a participação dos sindicatos. Os salâ.rios mais altos, evidente
mente, poderiam sofrer um processo de contenção maior. Essa contribuição 
da classe trabalhadora pode ser obtida atrav~s de uma negociação honesta c 
nada tem de incompatlvcl com a liberdade de organização sindical, que é o 
terceiro ponto deste capitulo. Os trabalhadores, afinal, também silo brasilei
ros, conscientes dos problemas nacionais. 

A liberdade sindical, o fim da tutela c da possibilidade de intervenção go
vernamental nos sindicatos t: condição essencial para o crescimento e a soli
dificação da dignidade c da remuneração da classe trabalhadora cm geral. E o 
direito da greve, sem as limitações atuais que praticamente o invalidam, é de
corrência dircta dcua liberdade e dessa autonomia; t: o instrumento que isua
la os poderes de barganha de empregados c cmpregadorc~ ~um direito neces
sariamente presente nas instituições de qualquer pais dcmocrâtico. 

VI - 0 Problema dOI GUIDI PúbliCOI 

A reorientação dos gaatos públicos é um dos pontos bâsic~s sobre os 
quais se tem que buscar um consenso novo. . . ·. 

A redistribuição das receitas públicas cm favor dos mun1clp1Q~ é uma nc· 
cessidadc tilo óbvia c tilo gritante que espanta a qualquer um o fato absurdo 
de tanto se falar nela c nenhuma medida concreta ser tomada nesse sentido. 
Esta é uma resolução que tem que sair jâ, nesse momento, para alivio geral. O 
que não se tolera mais é o contraste entre a carência aguda de obras funda
mentais de urbanização- âgua, esgoto, calçamento, escolas etc .... - para 
uma faixa enorme da populaçilo, enquanto projetas monumentais, muitos se
quer de valor económico importante, consomem sornas colossais de dinheiro 
público. 

Outro sentido da reoricntaçi\o dos gastos sovernamcntais é que, num 
quadro de inflaçilo persistente como o nosso, o cálculo económico simplista, 
que uponta uma rclaçilo benetlcio-custo maior pura as obras de grande di
mensão c de grande periodo de maturaçilo, tem que sofrer uma crlt~ca. mais 
profundu. Esse tipo de empreendimento giguntcsco gera grandes ucresctmos 
de demanda durante muito tempo sem lançar no mercu.do a oferta dos ~cus 
produtos. Silo investimentos inflncionários que, cm mu1tos casos, podcrtam 
ser substituídos por uma sucessão de empreendimentos menores, tumbém 
económicos, c que cxutamente por sC'.rcm diviJ~.Ivrt'i-. por propiciarem u reuli
zaçi\o por partes, por oferecerem Jogo uo mercado flllrtc da produçilo que se 

quer obter, aliviam a prcssilo inflacionâriu c se adaptam melhor à realidade 
nacional, à carência de recursos disponíveis para investimento em cada mo· 
mento. Preferir, sistematicamente, empreendimentos de escala menor c de 
prazo de conclusão mais curto, l: uma diretriz mais adequada às circunstân
cias do momento brasileiro que vivemos, desde que, evidentemente, não se vâ 
ao absurdo dos investimentos anticconómicos. Nilo se trata de passar do o i· 
tenta ao oito, mas do oitenta ao cinqUenta ou ao quarenta. 

Finalmente, no que tange ainda aos sastos públicos, é preciso atribuir 
uma prioridade bem maior aos investimentos sociais c traduzir essa priorida· 
de cm parcelas maiores nos orçamentos governamentais, nos 3 nivcis, para 
atender a esses itens sociais. Aqui, ao falar em investimentos sociais, sem prc· 
ju!zo dos demais, pensa-se especialmente cm educação e saúde. Esses dois 
pontos não têm recebido o que deveriam receber em matéria de gastos públi
cos, E os funcionários que prestam esses serviços important!ssimos- os pro
fessores e os médicos - não têm recebido senão uma remuneração ínfima 
muito aquém do valor c da dignidade dos seus trabalhos. Além desse fato gra
ve, constata-se outro: gasta-se pouco com cducaçilo e com saúde c gasta-se 
mal, porque economiza-se nos salários mas esbanja-se no material, na organi
zação c na intermediação, fazendo-se a custos elevados o que se poderia fazer, 
cm termos objctivos, cm termos de realidade brasileira, de necessidades bási
cas dos brasileiros, a custos unitários bem mais reduzidos. Isso é particular
mente evidente no caso da saúde pública c da assistência médica c hospitalar. 
Gastar mais com uma saúde mais barata- a começar por uma alimentação 
melhor - é algo de muito importante que se pode fazer hoje no Brasil. 

VIl- Deslaualdode ReaJonal 

Na reformulação de nossa poUtica cconõmica é imperioso colocarmos, 
também, um dos temas que mais têm desafiado a competência dos nossos go
vernantes: o da desigualdade regional. 

Aliás, essa distorção ajuda-nos a reafirmação de que o atual modelo 
económico-social brasileiro é altamente concentrador, não só da renda das 
pessoas (isicas c jurídicas, mas também das regiões. 

Nesse particular, o Nordeste afigura-se-nos como a região problema nú
mero um, pois a sua distância do resto do Pais, cm termos cconômicos, é, re
lativamente, cada vez maior, 

Vários fatores têm contribuído para o cmpobrcdmcnto crescente da re
gião, entre os quais cumpre destacar, pela sua importância, a rigidez de sua 
estrutura fundiária que, até agora, não sofreu qualquer modificação, malgra
do os dispositivos constitucionais c legais que cstatuiram normas para a efeti
vaçào da reforma agrária. Injustificável, por igual, o atraso na irrigação das 
zonas semi-áridas, indispensável à implantação de uma infra-estrutura que 
possa realmente resistir aos anos de seca. Basta lembrar que enquanto no Sul 
do País há certa de 400.000 hectares irrisados, em todo o Nordesteutingimos 
apenas cerca de 30.000, 

A própria politica de industrialização seguiu uma orientação tilo distor
cida da nossa realidade e que sufocou, praticamente, o empresariado regio
nal, fazendo o Nordeste mais dependente ainda da cstiutura industrial do 
Ceritro-Sul do Pa!s. Por sua vez, ocorreu um esvaziamento inadmissível da 
SUDENE, órgilo mãximo de coordenação c desenvolvimento regional, ca
bendo assinalar, também, que os seus principais recursos, derivados dos in
centivos fiscais, foram desviados para outras regiões c para outros sctores da 
economia. O problema do Nordeste é, assim, concomitantemente, de nature
za nnancciro., institucional c estrutural. 

Urge, portanto, repensar o Nordeste. Os Planos Dirctorcs da SUDENE 
precisam ser reabilitados, de tal sorte que possam existir planos de desenvol
vimento mais compativcis com a realidade regional. Impõe-se, igualmente, 
dar-se a essa autarquia descnvolvimcntista uma maior flexibilidade, inclusive 
para lidar com o seu quadro de pessoal, que chega a quase :tOOO funcionários. 
Nesse sentido, é de se lhe dotar de, ou mesmo de transformá-ln em uma fun
dação que lhe garanta a Ocxibilidadc que o IPEA, por exemplo, oferece à Se
cretaria de Planejamcnto. Requer-se, por outro lado, u regiono.lizaçilo dos 
orçamentos sctoriais da Unii\o e, sobretudo, a rcgionalizaçllo dos grandes 
programas nacionais de investimentos, patrocinados pelo Governo ou benefi
ciados por estimulas oficiais. 

Exige-se, enfim, mais do que nunca, a atenção do Governo pura os dra· 
mâticos aspectos sociais do Nordeste, pois, afinal das contas, silo 35 milhões 
de pessoas, equivalentes a um terço da população do Brasil c distribuidus 
numu itrea de 1.600,000 km:, dus quais uma expressiva porcentugem é de
scmprcgadu c suhcmprcg:tdu, constituindo o m:tior contingente de mào-de
ohru disponível no llr:tsil. Aindu hú poucos dius, o utuul Superintendente du 
SUDENE declarava que 27% de nossa populuçilo ativa estilo nu fnix" do de-
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sem prego, aberto ou disfarçado. E isso representa perigo de toda origem, in· 
clusivc à própria integridade da nacionalidade brasileira. 

VIII -A Denstaçio da Amazônia 

O Brasil tem sob sua responsabilidade a maior parte da floresta amazô· 
nica - última grande reserva florestal do Planeta - equivalente a 350 mi
lhões de hectares de árvores que respondem por um dos mais importantes 
elos da çadeia biológica do mundo. 

Diante dessa responsabilidade que nós, brasileiros, possuímos pela ma· 
nutenção do cquiUbrio do ecossistema plan~târio, importa um entendimento 
biológico da maior seriedade para a interpretação c elaboraçilo do projeto 
cconômico para a Amazônia. 

O complc.o fitozoológico que garante o equillbrio hemostâtico da biota 
amazônica constitui ainda um mistério c um segredo a desvendar c inventa· 
riar. Ainda não se sabe o que se deve fazer economicamente com a Amazônia, 
porém já se tem certeza absoluta do que ni\o se deve fazer. Sobressaltando, 
cm primeiro plano, entre as coisas que não se devem fazer na Amt:..:ônia a 
derrubada de qualquer árvore sem imediata reposição de uma outra da mes
ma espécie e no mesmo lugar de onde foi cortada ou arrancada a espécie ir
mã. 

Conclui-se, inequivocamente, que o projeto de incentivo à agropecuâria, 
iniciado pelos Governos de 1964 até esta data, devastando a Amazônia, isto 
é, derrubando grandes extensões de norcstas para o plantio de pasto ou outra 
qualquer árvore que não fosse a originária, constitui crime não só de lesa· 
pátria, como de lesa-humanidade. Esta devastação criminosa, porquanto 
obediente ao modelo monetarista imediatista, levará ao dcscquilfbrio biológi· 
co da Amazõnia, com conseqüências climatológicas repercutindo principal· 
mente no aumento da temperatura mc!dia do Pl:lneta, que provocaria a lique· 
fação de algumas geleiras não só dos Andes, mas até das calotas polares, de· 
pendendo do tamanho da devastação. 

Importa uma medida que impeça, de imediato, a açilo devastadora da 
Amazônia c apoio, cm grande escala, aos 6rgilos de pesquisa para a rcali~ 
zação do inventArio amazõnico, que fundamentaria o autêntico projeto eco· 
nômico da norcsta amazónica. 

Enunciadas essas sugestões, ao fim, como no principio, é importante rcs· 
saltar que, nesse documento, não se pretenderam colocar as dirctrizcs acaba· 
das de um programa de governo alternativo. Isso, dentro da concepção de· 
mocrática, sõ pode resultar da livre vciculaçilo das demandas politicas c da 
negociação livre entre os diversos sctorcs e interesses da vida nacional. O que 
se pretende é manifestar a convicção de que, diante de uma situação grave, de 
uma situação obviamente crítica, cuja gravidade não deve ser ocultada, é 
possível alinharem-se alguns pontos capazes de obter, pelo menos cm parte, o 
assentimento de amplas camadas ou sctorcs da sociedade brasileira, E isso é 
de importância fundamental para se iniciar um diálogo concreto e frutífero, 
uma negociação honesta. E esse é o único caminho que poderá tirar o Brasil 
da perplexidade c da situação perigosa cm que se encontra hoje." 

- o -

Sr. Presidente c Srs. Senadores, este é o documento aprovado na reunião 
db Bancada dos Senadores do MDB, pela unanimidade dos que se encontra
vam presentes cm Brasília, na data de ontem. Ele representa, sobretudo, a 
nossa presença c o nosso senso de responsabilidade, nesta hora. 

~ passivei que vários dos pontos arrolados no documento, não consti
tuam, propriamente, novidade para esta. Casa, desde que, ao longo desta e da 
legislatura anterior, a bancada do MDB, atra\'éS de vários integrantes, tem 
sustentado a defesa de igual posição. 

Mas julgou-se- o llder Paulo Brossard à frente da nossa bancada
que, num instante como este, numa fase que se proclama de abertura, c quan· 
do as medidas governamentais nilo parecem ter aquela profundidade que os 
problemas estão a exigir, julgou-se- repetimos- oportuno, conveniente, 
necessário, imprescindlvcl, inadiável um posicionamento global da bancada 
oposicionista, nesta Casa, procurando, numa síntese, dar a sua visão da rcnli· 
dade brusileira. Procurou-se não apenns restringir·se à anâlise critica, mas, 
sobretudo, apontar alguns caminhos que nos parecem v6.1idos, como equucio· 
namento das grandes questões nacionais. 

Ouviremos, agora, o aparte anteriormente solicitado pelo Uder do Go~ 
verno, Senador Josi: Lins. 

O Sr. José Lln. (ARENA - CE) - Nobre Senador Marcos Freire, 
acompanhei com a maior atençilo a leitura do documento aqui apresentado 
por V. Ex• Dou os purnbéns ao MDB. O documento nilo rcprcscntu uma de
liniçi'lo poHtico-filosóficu acabada de posição de purtido mus, de inicio, sugere 
umu linha de principias seguida, depois, de sugestões de grunde bom senso. 

Considero u mensagem séria, organizada, scnsfvcl, equilibrada e cheia de ob
jetividadc. O documento, a meu ver, merece o maior apreço c a maior consi· 
deraçào da Nação. Muitas das sugestões ai contidas silo jil objeto de metas do 
Governo, outras desejam, complementam essas metas, visando cada vez mais 
humanizar o nosso processo de crescimento cconõmico. Nilo podendo, sem 
maior exame, concordar com todos os pontos de vista nele apresentados, tra~ 
go a V. Ex•, cm nome da Maioria, os nossos parabéns. O documento rcpre· 
senta uma contribuição de grande valia para o Pais. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- As palavras do Llder da 
ARENA, Senndor José Lins, silo recebidas com todo respeito c com muito 
agrado pela bancada do MDB nesta Cnsa. 

Nilo temos a pretensão, como foi assinalado no próprio documento, de 
apresentarmos aqui propriamente um projeto alternativo de Governo, mas 
uma proposta que submetemos à apreciação da Nação, cm especial, de todos 
aqueles que se sintam identificados com a orientação poHtica aqui contida, 
particularmente os integrantes da classe politica, os estudantes, os cmpre· 
sários comprometidos com os interesses nacionais c a intelectualidade, cm ge
ral. E acreditamos, como foi assinalado também, que muitas das prcocu· 
paçõcs expressas c até mesmo das sugestões defendidas sno compartilhadas 
por elementos integrantes do partido do Governo c do próprio Executivo. 

Quando se fala cm conciliação nacional, nesses dias conturbados que cs· 
ta mos vivendo, os que fazem o M DB podem compreender qualquer entendi~ 
menta cm torno de princípios, cm torno de dirctrizcs programáticas, cm to r· 
no de soluções apresentadas a problemas colctivos, porque, fora dai, não seria 
entendimento; seria barganha que a Oposição nilo entenderia, nem admitiria. 

Por l<<a, Sr. Presidente, Srs. Senadores, agrudca:ndo a libcrnlidade da Mesa cm 
ter-nos pcnnitido extrapolar, cm muito, o perfodo de tempo destina· 
do à. Liderança. Repeti riamos, para concluir, o trecho final do documento da 
Bancada de Senadores do MDB, que alinhamos, nesta oportunidade, apenas 
alguns pontos básicos em busca de um assentimento das amplas camadas dos 
setorcs da sociedade brasileira. Só entendemos- repetimos -iniciar-se um 
diálogo, um diAlogo aberto, franco, concreto, frutífero, que represente uma 
negociação honesta, não apenas entre ft!tegrantcs de partidos politicas, mas, 
sobretudo, entre todos os que silo a própria Nação brasileira. Só entendemos 
tendo como caminho o caminho da liberdade, o caminho da democracia, o 
caminho do respeito aos direitos hUmanos, aquele caminho que poderíamos 
sintetizar numa grande palavra que é a democracia. Democracia que não seja 
apenas uma forma, que não seja apenas uma instituição que assegure formal
mente algumas liberdades, mas que seja meio, instrumento, via de oferecer a 
todos os brasileiros as condições de se realizarem plenamente como homens c 
cidadãos a serviço da Pátria. 

Era o que Unhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ALMIR PINTO 
NA SESSÃO DE S-9-79 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR. SE(liA PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SR. ALMIR PINTO (ARENA -CE. Pronuncia o seguinte discurso.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Como o primeiro orador do Expediente da presente sessão, o nobre Se· 
nadar Henrique Santillo foi bastante acre nas acusações ao Ministro das Mi
nas c Energia, pelo fato de designações por parte de S. Ex• de funcionários 
desclassificados, segundo pude apreender das palavras do orador, para cxer· 
cerem cargos técnicos, o que levaria o Ministério à completa falência técnico

. administrativa pela incompetência dos indicados. Preferi ouvir o ilustre Sena· 
dor Santillo para, de posse de cópia de seu pronunciamento, procurar, com 
bom senso, examinar o discurso de S. Ex• e ler, com maior atenção, a portaria 
do Sr. Ministro das Minas e Energia em que relacionados estilo os nomes de 
quantos funcionArias daquele Ministério indicados que foram para exercer 
funções outras, que não as que ocupam cfetivamcntc. Todos, no entanto, em 
carátcr provisório, enquanto houver insuficiência de servidores ocupantes de 
cargos ou empregos integrantes dulotação da categoria funcional correlata à 
roferida função. 

Sr. Presidente c Srs. Scnndores, podcriu me dispensar da leitura da porta· 
riu, porque já foi feita por S. Ex•, o nobre Senador Henrique Santillo. Mas, 
como eu disse, queria nprcciur essa portaria com mais calma, porque nilo u 
ouvi bem. lnfelilmente, venho sofrendo de uma deficiência auditiva, c pude 
constutur, Sr. Presidente, de posse da xerox, que essas atribuiçõcs'dudus a ou· 
tros funcionários pelo Sr. Ministro dus Minas e Energia silo todas elas cm ca· 
ri!tcr provisório. Assim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, vumos ler uqui: 

N11 J.60H- Designar u servidora Nldiu Curvalho de Oliveira, 
ocupuntc do emprego de Agente Administrutivo, Código L.T.S.A, 
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ROl. A, Referênciu26, da Tabela Permunente desta Secretaria de Es
tado, para exercer a funçilo de Chefe da Divisilo de Recursos Mine· 
ruis Não Metálicos, da Coordenadoria de Recursos Minerais, Códi· 
go DAI. 111.3, da Secretaria de Tecnologia, da Secretaria-Geral, cm 
curáter provisório, enquanto houver insuficiência de servidores ocu
pantc.'i de cargos ou empregos integrantes da lotação das Categorias 
Funcionais correlatas com a referida função, de acordo com o que 
consta do Anexo I, do aludido Decreto número 79.540/77. 

Seguem-se os nomes: da servidora Zilda Darei Reis, também indicada 
cm carátcr provisório, enquanto houver insuficiência de servidores correia· 
tos; do servidor Edson Nascimento Silva para exercer a função de Chefe da 
Divisão de Difusão CientUica c Tecnológica, também em caráter provisório, 
enquanto houver insuficiência de servidores ocupantes de cargos ou emprc· 
gos integrantes da lotação das categorias funcionais correlatas com a referida 
função; de Eva Vieira Nogueira, também cm curá ter provisório c o do bachn· 
rei Jamil Amorim, cm caráter provisório. 

Assim, Sr. Presidente, como V. Ex• estâ sentindo, decerto, como (IS de
mais Senadores, fiz este apanhado c continuarei a dizer que, pelas palavras do 
nobre Senador Henrique Santillo, quem não conhecesse como conheço, ou 
melhor, como muitos conhecem o Ministro Ccsar Cais, o tomaria na conta de 
um administrador irresponsãvcl, quando sabemos do grande trabalho c o 
maior esforço de S. Ex• cm proporcionar à Nação, no menor prazo possível, 
uma minimização de gastos com a compra de petróleo, acionando, cm apenas 
cento e setenta dias de Minist~rio, um programa de ação cm que conseguiu 
definir o Modelo Energético do País, voltando as suas vistas para o processo 
de fontes renovâvcis de energia, buscando minérios nas diferentes regiões do 
Brasil, para aproveitá-los no equilfbrio de nossa balança comercial, com o 
aproveitamento da alumina do Norte, c Nordeste, com o aproveitamento das 
fontes energéticas de Sobradinho c Tucuruí; o carvão mineral de Santa Cata
rina e Rio Grande do Sul; o urânio do Ceará tudo isso vem merecendo a 
atenção do Ministro das Minas c Energia, preocupado, como todos os bons 
brasileiros, com o nosso desenvolvimento. 

O Sr. José Llns (ARENA -CE) -V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO (ARENA- CE)- Com muito prazer. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Nobre Senador Almir Pinto, desejo 
me solidarizar com V. Ex• pelo pronunciamento que faz em defesa do Minis
tro Ccsar Cais, Senador também, conhecido de todos os membros desta Casa. 
Sabemos da sua probidade, das suas qualidades de trabalhador indormido c 
da sua ex. trema dedicação à causa pública. V. Ex• que é ccarcnsc como cu, que 

acompanhou o trabalho do eminente Senador Cesar Cais, hoje Ministro das 
Minas e Energia, no Governo do Ccarâ, sabe V. Ex• o quanto S. Ex• se dedi
cou ao nosso Estudo, c dos beneficias que levou ao povo pobre da nossa ter
ra. Receba pois V, Ex• a minha solidariedade, que desejo seja transmitida pes
soalmente ao Sr. Ministro. Ele bem merece o protesto justo que V. Ex• faz aos 
que injustamente o detratarri. · 

O SR. ALMIR PINTO (ARENA- CE)- Agradeço o aparte c desejo 
que V. Ex•, Senador José Lins, tome conhecimento do que irei dizer, porque 
V. Ex• não estava presente quando o Senador Henrique Santillo, numa ironia 
assaz muito forte, chegou a ler o seguinte: 

"Tenho cm mãos, niio uma scçào assinada pelo genial Zirn\do, 
nem tampouco uma página brilhante do imortal Barão de ltararé, 
nem tampouco uma página escrita c assinada pelo famos!ssimo Piti
grilli, tenho cm mãos, Srs. Senadores, uma pltgina do Diário Oficial 
do dia 17 de agosto deste ano, que publica, em todas as suas linhas, 
a portaria assinada pelo Ministro das Minas c Energia, Sr. Ccsar 
Cais, datada de 7 de agosto de 1979, que passarei a ler neste exalo 
momento, para que ela conste dos Anais desta Casa," 

Por felicidade, o nobre Senador Henrique Santillo teve a cautela -
quando nada - de fazer a leitura da portaria para que, ela constassr. dos 
Anais desta Casa, e não se tomasse o Ministro Cesar Cais como um irrespon
sável ou cmprcguista, mas sim como homem de responsabilidade, que está 
apenas preenchendo cargos c funções, provisoriamc:ntc, até que tenha o tem
po necessário para ver bem o seu Ministério, jã pelo curto espaço de tempo à 
frente do importante órgão da administração direta, não lhe sobrou tempo 
para adequá-lo convenientemente, 

Por isso, Sr. Presidente c Srs. Senadores, proponho-me a desfazer neste 
instante e nestas rápidas palavras, as acres criticas feitas pelo Senador Henri· 
que Santillo, a quem nada mais fez scn1lo um rcmanejamcnto provisório na 
administração do Ministério que superiormente dirige. 

Era isso, Sr. Presidente c Srs. Senadores, o que deseJava dizer, neste ins· 
tante, para que não passasse em ln a/bis o pronunciamento de S. Ex• o Sr. Se
nador Henrique Santillo, sem uma palavra, sequer, de reparo às suas afir
mações, principalmente de minha parte, amigo particular que sou de S. Ex• o 
Sr. Ministro Cesar Cais, Presidente que fui da Assembléia Legislativa c da 
ARENA, ao tempo do seu Governo no Estado do Ceará, e com ele sintonizei 
perfeitamente; e até hoje acompanho politicamente aquela ilustre figura da 
política nacional, 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

ATAS DE COMISSOES 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL 

13• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA 
EM 31 DE AGOSTO DE 1979 

Aos trinta c um dias do mês de agosto de: mil novecentos c setenta c nove, 
às onze horas e vinte minutos, na Sala Clóvis Bcvilacqua, presentes os Senho
rc.:s Sc.:nadorcs Henrique de Lu Rocquc, Benedito Canellas, Raimundo Paren
te:, Jayson Barreto e Humberto Lucena, reúnc:-se ii Comissão de Legislação 
Social. 

Deixam de comparecer, par motivo justificado, os Senhores Senadores 
Hclvidio Nunes, Lenoir Vargas, Jcss~ Freire, Maacyr Dalla, Aloysio Chaves 
e Franco Montara. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senador 
Henrique de la Rocquc- Presidente eventual- que solicila dispensa da lei
tum du Ata da reunião anterior, que é dada como aprovada. 

Em scguidu, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senador Raimun· 
do Parente, que emite parecer favorável à Mensagem n\1 84, de 1979, do Se
nhor Presidente da República, solicitando autorização do Senado Federal, 
paru que seja nutorizada alienação de terras públicas no Distrito Agrope· 
cuário du Superintendência da Zona Frnncu de Munuus - SUFRAMA à 
Emprcsn Rcnorestudoru Rio Branquinho Ltda. 

Posto c:m discussão c votação, é o parecer aprovado, nos termos da 
Emenda n\1 1-CLS que apresenta, com restri~ões do Senador Humberto Lu~o-e· 
na. 

Nudu mais hnvendo n trutar, cncerm-se u reunião, lavrando eu, Leilu 
Leivus Ferro Costu, Assistente da Comissão, a presente A tu que, lidu c npro~ 
vnd11, será nssinudu pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO C!VIL 

S• REUNIÃO ( EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA 
EM 31 DE AGOSTO DE 1979 · 

Ãs onze horas do dia trinta e um de agosto do ano de mil novecentos e 
setenta c nove, na Sala Clóvis Bevilacqua, reúne-se a Comissão de Serviço 
Público Civil, com n presença dos Senhores Senadores Humberto Lucena, 
Henrique de lu Rocquc, Bernardino Viana c Raimundo Parente. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Evandro Carreira, Lázaro Barboza c Alberto Silva, 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Sena· 
dor Humberto Lucena- Vicc-Presidcnte no exerc!cio da Presidência- que 
solicita a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como 
aprovada. 

Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senador Raimun· 
do Parente, que apresenta parecer favorâvclao Projeto de Lei da Câmara n\1 
54, de 1979, que "dá nova rcdaç~o ao artigo 124 do Decreto-lei n' lOO, de l5 
de fevereiro de 1967''. 

Posto em discussão c votação, é o parecer aprovado. 
Dando continuidade aos trabalhos, o Senhor Presidente passa a palavra 

no Senador Henrique de la Rocquc que emite parecer pela aprovação do Pro· 
jcto de Lei do Senado n' 237, de 1979 que "altera a redaç~o do artigo Qo da 
Lei nY 6.082, de lO de julho de 1974, c dú outras providências", 

Submetido à votação, f: o mesmo aprovado. 
Nudu mais havendo a tratar, cncerru-se a reunião, lavrando cu, Lcila 

Leivus Ferro Costa. Assistente da Comissão, u presente Ata que, lida c upro· 
vudn, scrâ assinada pelo Senhor Presidente. 
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2. Marcot Freire 
3. Lororo Borbozo 
4. JoM Ricka 

Auittento, Cario• Guilherme Fon .. co - Ramal 676 
Rouni0111 Quintot·feirot, 01 9,30 koral 
Loco(, Solo "Ciovi1 Bovilocquo"- AnoKO 11- Romol623 

COMISSÀO DE LEGISLAÇÀO SOCIAL -(CLS) 
(9 membro1) 

COMPOSIÇÀO 

Pretidente, Holvídio Nuntt 
Vice·Pretidenlll Lonair Vergai 

Titulor01 

I. Lenoir Vergai 
2. Hel~ídio Nuno1 
3. Jon& F10i10 
4. Moocyr Dollo 
~. Honriqu• de La Rocque 
6. Aloytio Chavn 

Suplentu 
ARENA 

1. Jutoky Mogaln6et 
2. Raimundo Parente 
3. Eunice Mlckilet 
4, Benedito Canelai 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (S.çioll) 

franca Montara 
Humberto Lucena 

MDB 
I. Nelton Carneiro 
2. Marcos Freire 

3. Joiton Barreto 

Auittento, Daniel Rei1 de Souza- Ramal675 
ReuniOe11 Quintat·leirol, 01 11,00 korat 
local: Sala "Ciovi1 Bovilacquo"- Ano~o 11- Ramal623 

COMISSÀO DE MINAS E ENERGIA- (CME) 
(7 mombrot) 

COMPOSIÇÀO 

Pretidento1 Arn~n do Mello 
Vice·Pretidento1 Alberto Sil~o 

Titulares Suplentot 
ARENA 

I. Luiz Cavalcante 1. Alfonso Comorgo 

2. Milton Cabral 2, JoOo Calmon 

3. Alberto Silvo 3. Jutahy MagolkOet 

4. Arnon de Mello 
MDB 

1. Dirceu Cordato I. Gil~on Rocko 

2. Itamar Franco 2. Roberto Saturnino 

3. Henrique Sontillo 

Anistonte: Ronoldo Pocnoco do Oli~oira- Ramal 306 
ReuniOD11 Quartas·feiras, as 11,00 koros 
local: Ane•o "B"- Solo ao lado do Gob. do Sr. Senador 
JaCo Boteo- Ramal 484 

COMISSÀO DE REDAÇÀO -ICR) 
(5 membrot) 

COMPOSIÇÀO 

Pre~idenlll Dirceu Cordata 
Vice·Prnidonto: Adalberto Seno 

Suplente~ 

ARENA 

\. Torto Outra \, JoOo Calmon 

2, Soldonho Oerzi 
3. Mend01 Canele 

1 . Dirceu Cardoso 
2. Adalberto Sono 

2. Murilo Badoro 
3. Jote Sorney 

MDB 
\. Hugo Ramos 

Auistonte1 Mario Thereza MagolhOu Motto - Ramal 134 
Reuni6os. Ouintot·feiros, 01 12,00 hora1 
Locoh Solo "Clavi1 Bevilacquo"- Anexo 11- Ramol623 

COMISSÀO DE RELAÇOES EXTERIORES -(CRE) 
(I 5 membrot) 

COMPOSIÇÀO 

Prnidento1 Torto Outra 
I'·Vice·Pre1identt1 Saldanha Dtrzi 
2'·Vice·Presidonto, Lomanta Junior 

Titularei Supl•nlt\ 
ARENA 

1. Torto Outro I. Alovtia Ckove1 

2. Bernardino Viana 2. P1dro Pedroulan 

3. "oldanho Derzi 3. Henrique de Lo Rocquo 

... lomanlo Junior 4. Joto Guiomord 

5 M1nd11 Canele 5. Luiz Co~alconto 

6. Aderbal Juremo 6. 
7. Almir Pinto 

B. Lonoir Vargol 

9. Jo11 Sarnov 

Sexla·felra 7 4179 

MDB 

I. Paulo Brouord I. Marcos Freire 

2. Nelton Carneiro 2. Mouro Bonevid•t 

3. Itamar franco 3. Leite Ckavos 

.. Joto Ricka 
5 Amoral Poi•ato 
6. Toncredo Nr~v11 

A11i1tenle1 Candido Hipperll- Ramais 301·313 
Rr~uni0111 Quartot·feirat, as 11,00 koral 
Local, Solo "Ruy Borbota"- Ane~o 11- Ramoit621 e 716 

COMISSÀO OE SAÚDE -iCS) 
(7 mombro1} 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Gilvan Rocka 
Vice·Presidente: Henrique Sontillo 

Titulares Suplentr~s 

ARENA 

1. lomanlo Junior 1. Soldonno Oer~i 

2. Almir Pinto 2. Jorge Kalume 

3. Alberto Silva 3. Benedito Canelas 

4, Jose Guiomard 
MDB 

1 Gil~an Rocha I. Jote Richo 

2 Henrique Sanlillo 2. Adalberto Sono 

3 Joison Barr&to 

Aui\tente: Carlos Guolhermn Fonseca- Ramal 676 
Reunioes Ouinlat·leiros, as 10:30 horo1 
Local: Solo "Ruy Barbosa"- Anuo 11- Ramait621 e 716 

COMISSÀO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Pr11idonte1 Jorg• Kalumo 
Vice·Pre~idento1 Mouro Ben1vidu 

Titularet Suplenlet 
ARENA 

1. JorgP Kalum• 1. Raimundo Parente 

2. luiz CoYalconte 2. Amoral Furlan 

3. Murilo Badaro 3. Joto Guiomord 

4. Benedito Ferreira 
MDB 

I. Mouro Bono~idu 1. Cunho Lin1o 

2. Agenor Mario 2. Joison Barreto 

3 Hugo Ramal 

Auistente1 Corlot Guilkermo Fonteco- Ramol676 
Rouniôe11 Ouortas·leirot, 01 9,30 horol 
Locoh Sala "Ruy Borbota" - Anexo 11 - Ramai1 621 o 716 

COMISSÀO DE SERVIÇO PúBLICO CIVIL -(CSPC) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Pretidonte1 E~andra Carreira 
Vic•·Presidonte: Humberto Luc1na 

Titulare~ Suplente~ 

ARENA 

1. Raimundo Porent1 1. Aflonto Camargo 

2. Henrique de lo Rocque 2. Pedro Pedrouian 

3. Bernardino Viana 3. Aderbol Juremo 

4. Alberto sa~a 



1. e ... andro Corrtiro 
2. Humbtrlo Luetno 

3. Lororo Barboza 

MOB 
1, Orelle5 Quarcio 

2, Evelo1io Vieira 

Aui1tente: Sonio Andrade Peixoto- Ramal 307 
Re~nióu: Quinlol•ftirol, tu 9130 hora1 
Loco h Sala "Ruy Barbo1a"- Ane110 11- Romoil621 e 716 

COMISSÀO OE TRANSPORTES, COMUNICAÇCES 
E OBRAS PUBLICAS- (CT) 

(7 membro1) 

COMPOSICÀO 

Pret1denlt1 Sentdito Ferreiro 
VJce·Protldenlel VicenteVuolo 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçlo 11) 

Tituloru 

1, Benedito Ferreiro 
2. Vicente Vuolo 
3. Pedro Pedrouion 
4, Affon1o Camorgo 

1. Evondro Carreiro 
2. Lozoro Borbo1o 

.3. Ore11111 Quercio 

Suplentn 

ARENA: 

\. Panos P6rto 
2. lomonlo Junior 
3. Albtrto Silvo 

MDB 

I, Leitt Chovei 
2. Agenor Mario 

AS1ittente1 Ronoldo Pacheco de Oliveira- Romol306 
Reuniàett Terçot·feirot, àt 10100 horo1 
Local1 Solo "Ruy Borba1o" - Anexo 11 - Ramoit 621 e 716 

SERVIÇO DE CO~I!SSÕES PJ:R.'IIINJ:NTES 

Setembro de 1979 

B) SERVIÇO OE COMISSCES MISTAS, ESPECIAIS 
E DE INQUERITO 

Comiu6e1 Tempororio1 

Chefcu Ruth de Souza Co1tro 
Local, AneJio 11 - Terreo 
Tele!OI'Ie: 22.5·8.505- Romol303 
1) Comin6e1 Tompororio1 paro Projetei do Congreno No· 
Clonai 
'2) Comin6et Tempororiot poro Aprecioçõa de Vetot 
3) Comiuõet Etpecioit e de lnquerito, e 
4) Cominõo Mitta da Projeto de Lei Orc;amentorio (art. 90 
do Regimento Comum). 

Auittentet Cle Comiuàet1 Haroldo Pereira Firnandet - Ro· 
..,ol6741 Alfeu de Oliveira- Ramol6741 Cleide Mario B. F, 
Cruz - Ramal 5981 Mouro lopet de So - Ramal 3101 lei lo 
leivat Ferro Cotto- Ramal 314, 

HORJ;RIO DAS REUNIÕES DAS COMISSÕE~ PE1~1J\NENTES DO SENI\DO FCDJ:RI\L 

Pl~Rh O r~NO DC 1979 

IIOM.S 'tERÇI\ S 1\ L 1\ S 1\SSISTENTr. IIORI\S QUINTI\ s,\LI\S J\SS ISTE~:TE -
c.T. RUY DI1ROOSJ\ RONI\LDO C.F. CLOVIS DCVI~~CQUI\ 

GUILHEIIME 
Romais-621 c 716 Ramal - 623 

10:00 09:30 
C.J\.R. CLOVIS DEVIL~CQUJ\ GUILHEilHE C.S.P.C. RUY lli\RilOSA SONIA 

Ramal - 623 Ramais-62~ e 716 

HOR/\S QUA~TA SALAS ASSISTENTE C.E.C CLOVIS BEVILACQUA SONIJ\ 

RUY BARBOSJ\ Raml11 - 623 
09:30 C.S.N. GUILHERME 10:00 

Ramais-621 e 716 RUY lli\RBOSJ\ RONhLDO c.D.F. 

CLOVIS BEVILACQUA MARIA 
Ramais-621 e 716 

c.c.J. 
Ramal - 623 HELENA 10:30 c.s. RUY BARBOSA GUILIIERME 10:00 Ramais-621 e 716 

C.A. RUY BARBOS/\ SONIA 
Ramais-621 ~ , < ll:OO C.L.S. CLOVIS BEVILACQUA DANIEL 

RUY BARBOSA . Ramal - 623 
10:30 C.E. DANIEL 

Ramais-621 e 716 12:00 C.R. CLOVIS BEVILACQUA ~11\RIA 
RAmal - 623 THEREZA 

C.R.E. RUY BARBOSA CÃNDIOO 
llamais-621 e 716 

11:00 

C.M.E. ANEXO •e• RONALDO 
Ralllal - 484 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção 11 

ANO XXXIV- N• 108 TERÇA-FEIRA, II DE SETEMBRO DE 1979 BRASILJA- DF 

SENADO FEDERAL 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Luiz Viana, Presidente, nos termos do art. 52, inciso 30 do Regimento ln
terno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 45, DE 1979 

Altera a redaçào do art. 164, parágrafos I• e 2•, inciso 11, do Regimento Interno do Senado Federal. 

Art. I• Os parágrafos I• e 2• do inciso 11 do art. 164 do Regimento Interno do Senado Federal passam a vigorar com a se
guinte redução: 

"Art. 164 ................................................................................... . 
11- .......•............................................................................... 
§ I• Durante a diligência ou a consulta, não se interromperá, por mais de 30 (trinta) dias, o prazo da Comis

são para o exame da matéria. 
§ 2• Não cumprida a diligência ou não respondida a consulta, a matéria será incluída cm pauta da Comi,súo 

a fim de que decida: 
a) se dispensa a diligência; 
b) se deve ser caracterizado o crime de responsabilidade previsto no art. 13, item 4, da Lei n• 1.079, de lO uc 

abril de 1950." 

Art. 2• Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as' disposições cm contrário. 
Senado Federal, 10 de setembro de 1979. -Senador Lui: Viana, Presidente. 

SUMÁRIO 

I- ATA DA 150• SESSÀO, EM 10 DE SETEMBRO DE 1979 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Dl!l<llnos do Expediente 

SENADOR LOUR/VAL BAPTISTA- Estudos a serem realizados 
pelos Ministérios da Educaçilo c Cultura c do Interior, visando o oprimo~ 
ramcnto do Projeto Rondon. 

SENADOR MAURO BENEV/DES - Concessão, pela televisão 
Verdes Mures, de Fortulczn-CE, do trofl:u Sereia de Ouro, a ilustres ccu· 
rcnscs, cm reconhecimento pelo muito que fizeram com vistas à projeçilo 
do Estudo do Ccard c sua gente, 

SENADOR GABRIEL HERMES- Trabalho realizado pela SU
DAM c pelo BASA, sobre us potcnciulidudcs dos Vules do Tocantins c 
Aruguaiu, no sctor energético c de recursos minerais, 

SENADOR LEITE C liA VES, por delegação da Lidcrunça do MDB 
- Proposici'lo cluborudu pela Conrcrênciu Nacional dos Bispos Brusilei· 
ros, orcrecendo sugestões puru u rcrormuluçüo da poHticu social do Purs. 

1.2.2 - Comunlaçio 

- Do Sr. Senador Saldanha Dcrzi, que se ausentard do Pais. 

1.3- ORDEM DO DIA 

- Requerimento n• 306{79, de autoria do Sr. Senador Lourival Bap
tista, solicitando n transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso 
de saudação ao Ministro de Estado do Exército G~ncral-dc-Exército Wal· 
ter Pires de Carvalho e Albuquerque, proferido pelo Ministro da Mari· 
nhn, Almirante Max.imiano Eduardo da Silva Fonseca, por ocasiilo do 
.. Dia do Soldado", c do agradecimento do Sr. Ministro. Aprovado. 

- Requerimento n• 307/79, de uutoriu do Sr. Senudor Orestes Quér· 
ciu, solicitando o dcsurquivumcnto do Projeto de Lei do Senado n• 354, de 
1978, de sua autoria, que altero a redução do artigo 474, da Consolidação 
das Leis do Trubnlho. Aprovado, 

-Requerimento n• 308/79, de uutoriu do Sr. Senador Orestes Quér· 
ciu, solicitando o dcsarquivumento do Projeto de Lei do Senado n• 336, de 
suu autoria, que acrescenta~ 4• ao urt. 71, du Conso\iducilo das Leis do 
Trubulho. Apmado. 
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·- Rt:lJLLcrimcntn 111' J 1 ~/71J, de autoria du Sr. Scn:uillT llcnrilJUC Uc 
l.a Htlcquc, ~nlicitandu tcnham tr:unita~i1n cm cnnjunto os Projeto~ de Lei 
do Scn;Hinn'·'S I ~X. 15J, 159, ~5~ c JJO, de 197~. 50 c I 5~. Jc 1979, que altc
r:un dbrusi~lics dii Lei Cnmrh:mcntar n1' :!C1, de II de setembro de 1975, 
que unilicnu u Prn~rilnw de Jntc):!r:u;ihl Social (PIS), c o Programa de For
m:11.;i1n do l\1trimúnio do Servidor P!ihlko (PASEP). Aprmudo. 

- Requerimento n1• J 1 J/79, de autori:~ J.o Sr. Scm1dor Orestes Quér
cia, snlicit:uu..Jo o dcsarquiv:~mcnto do Projeto de Lei do Senado n~' JOJ, de 
i'l7X, de Sllii autnriu, que dú novo\ rcduçrw ~10 ilrtigo 472 e seu§ I~' do 
Decreto-lei nl' 5.45~. de i'' dt: m:lio de 194.1 (Consolid:1çào das Leis do Tra-
h>~lho). 1\prnn1du. 

- Rt:lJUcrimcnto n1' Jl4j79, dt: autoria do Sr. Scnmlor Lt:noir Var
!!:IS, solicitandtl tl sohrcst:nncnto do Projeto de Lei do Scn:.1do n~' 16, dt: 
I 1J7lJ, de autori;~ do Sr. Scnudor Orestes Qui:rcia, que :1cresccnta p:lrúgru
fns :1n art. 517, da Consolid:1ção d;~s Leis do Trabalho. Aprovado. 

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR /TA MA R FRAXCO- 1-lomcnugc:m de pes<&r pelo f;;ileci
rnenttl do escritor Henrique Pongctti. 

SENADOR RO/JERTO SATURNINO- Prisão de lideres sindicais 
dos bancúrios de Por\0 Alegre, que s~ encontram cm greve, 

SENADOR JESSf: FREIRE- Trahalho apresentado pdo Governa· 
dor Lavoisier Maia, do Est~tdo do Rio Grundc do Norte, à consideração 
dtJ Senhor Presidente.: da Repúblic>l. visando :1 adoção de medidas c:lfHilcs 
de minimilitr os efeitos da seca na economia d:1qude Estudo. 

SI:'.\':1/}0R .\t.·IUCOS fUI:'/ RH- Ani1Jisc da problemútica da .~cca 
dtl Nnrdc.,tc cnrno l't:ntirnenn climatoltlgico, econümko c social. O seguro 
a!!rÍi:nla Cllllltl ;dtcrrwtiva ClllCT!!t:llí.:Í:II fli:IT:I f;I/Cf f;~cc aos rrcjUÍ/.OS :tdvin
dos Ja :-.cca. 

SENADOR I/ENRIQUE S..i.VTI/.1.0 - Apoiamento a reivindi· 
caçôcs s:il<~riais dos atenJcntcs c auxiliares de t:nft:rnwgem dos hospit:lis c 
postns de salldc rllhlkos de Glliús. 

SI:'.\'..! DOR R.·IIMUN/JO P:l RHNTE- Retorno d:1 revista "O Cru· 
1eiro" :1 circulaç;io. 

SENADOR G..IST,.)O ,\1[)1./.ER- Defesa dos direitos dos garim· 
pciros de Pm;oréu t: outr;ts regiões diamantíferas do Estado de Mato 
Grosso, face :1 atuação Jc emrrcsas n:1yuclc sctor. 

SENADOR MAURO IJENEVI/JES- Manifestação de pesar relo 
pa~":uncnhl do General Clóvis Alex:mdrc Nogut:ira. 

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES· 
SiiO. ENCERRAMENTO. 

2- DISCURSOS I'RONli)ICI,\DOS I:M SESS()ES A)ITERIO· 
RES 

-Do Sr. Scn:tdor Ev;~ndro Carrcim, proferido na sessão de 4~9-79. 
-Do Sr. St:nador Marcos Freire, proferido na sessão de 6-9-79. 

3 - MES,\ IJIRI:TORA 

4 - l.IDERES E I'ICE-l.IIJERES DE rARTIDOS 

5 - CO~II'OSJÇ,\0 liAS COMISS()r.S rERMANF.NTES 

ATA DA ISO• SESSÃO, EM 10 DE SETEMBRO DE 1979 
J! Sessão Legislativa Ordinária, da 9• Legislatura 
PRESID~NCIA DOS SRS. LUIZ VIANA E NILO COELHO 

,iS/~ l/ORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Adalberto Sena- Jorge Kalumc- Evandro C<&rrciru- R:limun
do P01rcnte- Gabriel Hermt:s- José Sarney- Bernardino Vi:mu- Almir 
Pinto - Mauro Bcnevides - Jcssé Freire- Adcrbal Jurema - ~-turcos 
Freire - Nilo Coelho - Luiz Cavalc<&nte- Lourival Baptista - Passos 
Porto- Luil Viana- Roberto Saturnino -Itamar Franco- Tancrcdo Neves 
- Hcnriyuc S:mtillo- Gastão MUIIt:r- Saldanha Derzi - Affonso Cu
mmgo - Leite Ch<&vcs. 

O SR. rRESIDENTE (Luiz Viana) -I\ lista de presença :~eusa o com
rarccimcnto de 25 Srs. Senadores, Havendo número rt:gimental, declaro 
;~hcrta ~~ sessão. 

Concedo a palavru :10 nobre Senador Lourival Buptista. 

O SR. LOURIVAL BAI'TISTA (ARENA- SE. Li: o seguinte discur· 
so.)- Sr. PrcsiUcntc e Srs. Senadores, o Projeto Rondon se constitui, sem a 
menor dUvid:t, numa das iniciutivus m:lis felizes jít ocorrid:ts entre nós, de 
grande valor rura as tarefas de intcgnu;ão nacionul. lne.~timúvcis os serviços 
que tcrn rrcstado a populações interior<&nas, muitus vc~:cs localiutdas cm rc· 
giiics até hoje de acesso difícil. Scus benefícios se estendem, nestes poucos 
;~nos dt: suu reuliL:u;ilo, a todo o Território Nucion:.d, E:-.tados c Tcrritórins, 
~·ujas porulaçôt:s foram ultumentc bcncliciudus pelos milh:~res de jovens uni· 
vt:nit:'Jrios yuc mlt:riram ;10 Projeto Rondon, no empenho dc rc:1lizur um 
pouco cm f:~vor da integrw.;;io nacion:d c do m:lior bcm-estar das popul:u;tics 
intcrinranas. 

O nwch;o c entusi:htico apnio úudo ao Projeto Rondon peb imprcn:-.a 
tem :-.ido lllll dos fatores r:1ru seu éxito, inclusivt: rela !lmrla divulg41ção de 
toda a atividadc dt:senvulvidu atr:~vés dessa magnífic:~ iniciativa. 

!mt:nso, de outro l:~do, o proveito pam a mocidade Llnivcr:-.itúrlil lJLit: 
rarticirou desse projctn. N i1o a pena., no tocante ao mt:lhor con hccimcnto do 
l'aí\ dn no:-.so povo c seus múltiplos problcnws, como, também, no hlCillllc 
;I profi..,,.:ln ;1hr;u.;ada pclm ;H.:;ulémi.:ll\, 

N1l mi:\ pa ... :-.adn, a irnprcma notkiou demorado cn.:onlrn entre tl\ i\li· 
ui ... tru~ do Interior c da hlw.:a~o·:io c Cultura, Múrio Amlrea//a c hlu;ll'tlo 

Portt:hl, quando ficou decidido que os dois ministérios se unirão mais, objcti
vanUo ativ:tr, de mandra mais intensa, o Projeto Rondon, tornando-o m:ds 
signilic:llivo para os que dele participam c itqucles u que se destina. Segundo 
informam os jornais, licou dt:liberada a criação de um grupo de tmb:.tlho, que 
st:rll intcgmdo por técnicos c cspecialist<&s dos dois ministérios, para novas di· 
rt:trizcs, destinadas ao Projt:to Rondon. 

O Sr. Bernnrdino Vinnn (ARENA- PI)- Permite V. Ex• um apurte~ 

O SR. I.OURII'AI. BArTISTA (ARENA- SE)- Com imenso pra· 
ter, Sen:1dor Bcrnurdino Yi:ma. 

O Sr. Dl•rmtrdino Viunu (ARENA- PI)- Queria, no&re St:nador Lou
rival 8;~ptista, congratulur-mc com V. Ex• relo pronunciamento que faz hoje 
nesta Cas:1. Realmente os jovens do Projeto Rondon, espalhados por todo o 
Tcrritôrio Nacional, têm alt:vantado, o uspecto cultuml de todus as pequenas 
comunidades brasilciru c, principalmente, as comunidades dos Estudos me
nos f<IVorcddos dt: rt:cursos. A.~sim aconteceu no meu Estado, onde tive :1 

tH:asiiio Jc rarticirar do Conselho Estadu>~l do Projeto Rondon, quando pu
dcmm lcvm a toú<~s >~S comunidudcs phtuicmes, u cultum de outms terras, 
pt.:sStJ<i.\ c cstltdantcs nwis desenvolvidos, Muito obrig:1do. 

O SR. I.Olii!II'AI.IIAI'TISTA (ARENA- SE)- Sou muito grato a 
V. E\•, nnbrc Senador Bcrn:~rdino Vi;m<~, relo v;llioso depoimento que rres· 
t:~, o qual !lllliln cnril)Ut:cc o rronunciamcnto que fuço. 

Estú, :~ssim, assegurada a continuidudc dessu excelente inici:.lliv:~, c, 
~llhrctuJo, ~cu ;lperfeiço;uncnto, f: o que rodemos dcdu1.ir, sem receios, da 
deci:-.i"u1 lirmada reJo:-. Ministros t.io Interior c da Educaçi"to c Cultma, scgun· 
dn a qual a rolitica de intc~;:r>~çilo dos dois ministérios se orientar(! por três 
punlm princiruis: 11') maior contato entre a redt: uniwrsitilriu oncial c os 
mmpi avall<,:iido., do Projeto Rondnn; :!~') maior ahcrlllra rara u 11' Grau, 
tlfcrc~·cndu-lhc aro i o rcda!!Ô!!iCO C n;l ;'1rca dt: Sillh\c; )Q) maior contrihuh;ào C 

participa..;tu1 no esl'or..;o de intcrinriJ.>~çtw dn rrolissinnal univcr:-.~úriu. 

Súntrl:~ pontm de :dia ~ignilicn..;i"1o, pni.., fundamentai~ para o arrinltlra· 
IIICillo du J'rnjcltl Rondtlll. Merc.:c rt:akc a abertura p:Ha o \I' (jrau, pm,ihi
lil.uldo ;1 ill1C)~!":L~'.-Lil de .iovcn~. gra..;a:-. a Ulll indi..,pcmúvcl ;~roitlln~h!ico. 1-"i· 
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hú~ica, f'Hll'l ~cr:"t ma i., uma fnrma de chegarmos i1 indispcn~úvel rnudan~·a cm 
IHl'~~'' realidade que i: a da cnnccntrat.;;in Ue pc:-.~oal de nível superior, nos 
~ramles ccntro'i, llo que th:cum:m malc~ imcn~os par<t O!"! profissional .. , dewa· 
lnri1.ados pela cxcc:-.siva ~,;oncorri:ncia na~ cidadcs, c as populaçi'h:s do intc· 
rinr, 4uc licam dcsassistidas. 

O Sr. Guhrid Hermes (t\RE:"A- P,\)- Permite V. E:"<' um :I parte'! 

O SR. I.Olii!I\',\I.IIAI'TISTA (ARENA- SE)- Com muito pram, 
eminente Scnallor Gahricl Hermes. 

O Sr. Guhriclllcrmco; (ARENA- Pi\)- Nohrc Scnudor Lourival Bap· 
tista. ninguém muis do que nós da Amazónia tem razões paru se congratul<\r 
com o inicio. a perscvcranç;J c a continuidade do Projeto Rondon. t: umu 
ohra de perfeita intcgruçào, primeiro levan~o jovens e!itudantcs do Sul puru 
conhecer aquclus regiões grandes c distantes do Brasil aonde vivem ainda 
muita'i vezes esquecidos: o jovem, o velho, o caboclo, cnnm o homem que to· 
mou posse e guardou aquclu rcgiüo imensu, como a muior reserva de terras 
hoas do mundo, pura o nosso grande P;~is, o Brasil. Toda c qualquer medida, 
como essa que V, Ex• refere que vem dar continuidade 3 esse trabalho, só me· 
rccc aplauso. Louvo V. E:"<• quundo dá estas notícias ao Congresso c ao Sena· 
do. A Amazônia é umu das grandes beneficiadas pelo Projeto Rondon, e muis 
do que a Amazõni~t. o Brasil, porque os brasileiros do Sul, os brasileiros do 
Rio Grande, dc São Paulo, de Santa Catarina, os hrasih:iros de regiões tUa di· 
fcrcntcs c tão dist:tnh.:s, ncam vendo como este País é uma unidade, c uma 
unidade que precisa ser ajudada, c que precisa ser ajudmlu sobretudo por 
aqueles que podem lev:~r suas experiéncias, como levo1m os homcno;; do Sul 
rara os homens do Norte. ~h:us parahém a V. Ex• 

O Slt I.OURI\',\1. llt\I>TISTA (ARENA- SE)- Eminente Scnudor 
Gabriel J-lcrme:., sou muito grato a V, Ex• pelas suus pa\avrus dc aplauSO!'> c 
dc t:~timulm :to Projeto Rondun. E pch.'l que ;,tqui disse.:, os benc:ficios LJ.UC lc· 
vou ~sua rcgii'to. llS hcncfícios que trou:"<e para a 'lUa AmaJ.ônia. n~ :1[1\ausos 
que dcu, muito honr:tm n pronunciamento que f01ço na tarde de hoje. 

O Projeto Rondl1n tornou-se vit,>rioso lo~u qut.: lanç:~dn, tamanho o 
acerto dt: sua idca!i;~tçào. Su;,t simples pt.:rmant!nci;~ seri:1 auspiciu~:.t c teria 
iipi;!USll~ gemi~. A Jcdsàu, porém, dos Ministro:. Eduardo Portela, du Edu· 
~:açào c Cultuw, c f!.lúrio t\ndreaua, do I ntcrinr, de :~lc;~nçarcm perfeita intc· 
~r;,ç;io de ~cus Mini~ti:rios para intcn:-.iticaçi'tl) c aperfeiçoamento do Projeto, 
inclu:.ivc com •• finalidade de contribuir para :t intcriori1.açào dos prnfissio· 
n;tis de nível superior. i: J:• mab ampla importúnci;L Daí sua magnífic:1 rcper· 
~:ussiio, c~pcci;tlnu:ntc no intcri~.1r, que: se vi: objcto de preocupação dos dois 
Mini~tros, 

Furmu!o vow~. Sr. Pre'iidl!nte, para '-JUe o~ eminentes :\linistros Edu;,tr· 
Jn Purtel:1 c ~lúrio Ant..lrc;.\a~• logrem, o ljUant•J antl!.'•· a~ mud;tnça ... prch:n· 
did;1~ no Projew RonJun, a fiu1 Jc que delas surjam lo~o m;titJn::~::: melhores 
bcncfícilh piir:t ~~~ ropulaçlics du illtcrillr 1.:' par.t i.l llillCi .taJ..: c~tudi~~a dll SiJ.· 
~ii! (t\luito hcm! Palma~.) 

O SR. PHESIDE~TE (LUII: Vian:t)- Concedo ;t palavra an nohrc Se· 
nador Mauru Bcnc\·idcs. 

O Sl{.l\1Al'HO llE!"\E\'IIlf.S t~IDB- CE. Lê o ~eguintc discur.-.n.) -· 
Sr. Prc~idcntc, Sr'i. ScnaLhHcs· 

A exemplo Jo que ocorre, anualmente. a Tdc..,i~.ill Vc:rJcs r-. tare.;, d~.1 
meu Estado, ~:onfcrirú. nn pró.\ imo dia ~X de ~ctemhro, :t quatro ilustre:~ ccn· 
rcnscs. o tnll'i!u "Sereia de Ouro", ~:om o qual é testemunhado o rcclmhcci· 
ntcntn de nnss:1 cornunidudc relu muito que ll!-1 ;tgraeiudos fi1cram p;tril f'ITO· 

jetar o Ccarú c sua ~enle. 
t\ es~:nlh:~ p;.tra n m:ehimento daqucl:t c\rressiva l:tun:a ê procedida dt.: 

maneira l'riterios:t, dentro de pallrlles ri~id<JS qlJC vi:m scnJu scguidLlS innexí· 
vclmentc pela JircçÜtl d:t referida t:mis~ma. 

Ati: lhlje, tod1h n ... e~cl1lhidus pela Cnmi~sth1 hrcci•tl silo indi~.:rcp;mtc· 
mente aplatldidtl:-. r••Jo, drin~ 'ie~!tllCiltO~ da t1[1ini~lll pUb!ü.:;\ :llt:lh:ari;uta, 
num ,.,~Ját'lllium si~nifi~:ativu qlll: C\·idcnL'iill' i!CCrll' d;t·.ck~:h, cmprt.•cndiJ:I 

~c.,ll' [lJ'!'l, :1, quo1tr11 homcn:lrt·m rcc:tir.:m l'l\1 1Ttvin \L•:ci\itl. Prcsi 
dcnh' da (':.tm;tra dn'i J"'~pllt:ldo.; ~: rcpr~.·,cnt:tntc, h:"l CÍIJL'•l k"•i,J;\!Uril'. d,, 
Jltl~~~~ p1lllllttl (\lllf'l'l''i,o :'\a.-ion:d. Clll!h.:Jlh.td•1, :t1•Pr<t •:til rct'•lflll:lr ;, C'.lll:t 
~Lt!'!lil par.t :1 l't'''''l'•tlli~t:• •k :•n·r~·· 1 ·.ttll'.l'i ,.,,ll,rllr<: !···· .H• !1"t!•:l ! . ..::>~·1.·~:. 
,,,: [ll'•lfc,,ll 1,1 l"ur: 1 ~l· D:tTll-1'·'-·,nn, ,·dm-;td,,r:J ,tl11'•':'.l·LI .!!' n·:··r~ci.•:LI: . ··:ti.• 
olhl'.l ·- '' lll'·lillll,1 i\",[,Jiol/.'1 ,j,~ l·~·::r.1 --- fo~n~·i,'lt,l ,j,• (di'' li,, !l~o•d,·!.t:. ~·...:n: 

----- ---·-. -----·-·---~----~-----··--· -----------
dn no~ \cr!llc'; Jo [f!tlalll, gr:tn~cnu Jc\taljUC irtlcrn.tt:lll!l.li como Mac~tro de 
pr,Jcl.tntada ~..:ompctCnda, com a re~porl'Hhiliúudc de reger Orque~tra~ afam:t· 
da ... de prc'iti~io cm todn o IIHtndo. 

Siú1, :t:-.,im, vultn'i e'poncnciai., do nüNl bt:tdo, que rc:~,;olhcm. agor;t, 
ai ravi:~ da ''.Sereia de Ourtl'', a gr;ttiLI~o dos cearcn~e:. pelo muito 4uc fiLeram 
cm l';,tvor da lcrm ~,;nmum. -

A ~olcnidade de entrega do ~:onsagrador gulurdão constituirá aconteci· 
mcnto da m;tiur rcleváncia para a vida política, social c cultural do Ccaril, 
com rrssonãncia ern todo n Pais. 

O industrial Edson Queiroz. a cujo Grupu pertence :1 TV Verdes Mures 
- C:tnal 10, incumbir-se-ti da !luudaç~o a Flúvio Murcilio, Eunice Damasce· 
no, Jvun de Castro Alves c Elcazar de Curvu\ho, enaltecendo·lhes a~ qualidu· 
desde 4ue si'10 possuidores, bem ;1~sim ;~s ralÕcs que inspiraram uquc:la sensi· 
bilizadora manifestaçü.o llc profundo reconhccimcnto. 

O Sr. Almir Pinto (ARENA -CE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MAURO BENEVIOES (M DB- CE)- Concedo o aparte ao 

eminente Senudor Almir Pinto. 

O Sr. Almlr Pinto (ARENA -CE)- Nobre Senador, muito justa a ho
mcn:tgcm que anualmente a TV Verdes Mares presta a nomes crurcnses que 
se distinguiram nas letras, nas artes. Finalmente:, temos, hoje, apreciando o 
pronunciamento de V. Ex•, nomes que chegaram uo meu conhecimcnto, me· 
rcccdorcs t.los arl:tusm llc: todos nós ceurenscs: Flávio Marcí\io, este homem 
que nitn ê .. ·c:tr~:n.;c, mus <I quem, quundo Deputado Eswdua\, tive a honra de 
wncet.!cr, aH;\\C::s t.!e um projeto de ld. a cidad~niu honorifica do Cc~rá; 01 
l)rol"c~:-.11ra Ll.ni~.:~. uma hcruina, a qu:tl mantêm, no Cear:1, com o maior sa· 
erifido, t.!i!!·•mo' a~~im. o ln'itituto Pt:stulozli; c Elt:azar d!.! C:1rvalho. t:e•trcn· 
se de lt!ll:ltu ql:t: tem na \'crdadc honrado o Brasil no exterior, como mat:stw 
exímio. Cunht:ci·o b<!stJntc, regendo a Orquestra Sinfônica Brasileira. D;ti, 
nada moli ... Jll'l'' (.jL:C ~;,sa atitude da TV Verdes ~1;\ft:S, cm homenagc;tr esse~ 
['H:r~onag~;r;, digrhl\, tJ que vem de ~~.:r fcih1 <~gora, pela nossa tradicionot! T !.!I c· 
\obitn cc:HC!I~t:. -.:••ln c~~•• Íllllncna~:.:m que sensibiliza a todo.: 

O SH •. \I.-\ l"I~O BE~EVJDES (,\1 DB- C~:J- ~1uito grahl :t \'. b", 
nnhrc ScniiJilr ".lmir l'mto, pela ~oliJaricúadc qliC emrr~:sti.l it~ C~i.:Dlha~ pro· 
ccúidas pcl;1 TV V~.:rdcs Mures àqueles que serão este ano agraciados com a 
"Sereia d~ !J~~rn··. 

C ~.JncctJn ~1 arartc ;to nobre: Senador José Lins. 

O Sr . .JO';{- Un~ t.\RE~A- C'EJ- :'\obre Senador :0..1ín1rn Bt:r.t:\·idcs. 
jú ~c !Mil:\ ~.;ma :~·:di..;.ll' ~:u!tur;d no Ccarú a f~: ... ta t.la T\' Verde~ \l;.m:~ toJo, 
•.h ,IJitl:, rc.tlil.td .. ['<.:::" inJustrial Ethun Qucirol. btc ano, o.:~Jmo \' E.\" vi:,;, 
fcs\:1 :,~.: r"·.-c~ll' ,:l" ·:'r~·~..:i:JI hrilhanti ... mo pela escolha do~ Ot)lllt:' que .;ZJn lcv;t· 
dth .t r~~·~.:r.l~ :·. "S·:rt:io~ •!c Ot•ru".llomcn~ que mt:rccem n admiraç:1o tk tlldn 
n J·,J:Ii:,, t' ., 1t'u "::.:i··:. de t11dn n P:tís. V, E,~ dtou l''i ht1mcn~1gc<~dLl~· um 
11ldu.11::, ., ·, .~.' :~::1 i·.:itu pelo l.!csenv~Jivimento do 011-.~o EstaJtl: D. [u-
ni.:<:['),,,· .11_::t :lJiiJ.t.ltl Cear:'tlcm ~illo ohjcto dt.: :!dmiraç:l~>.:.k wd11': 
um m. t ro.:n•~:ow, u Dr. Eh:anr de Carvalho t:, este homem t"Hr:tordi· 
r:,Üt1l '!"' .. ··~-, .\l.~~.:.li·l. l'rr.:~ilkntcJa Cúmar;t h.:Ut•r:d c, ~cn: dú11da, ~1111 
~L~~:uvk· ~~·~·. :···iill•'_.:'lr.:lliC, m:tÍ'i tem tr.1haihado potri.t a uormali;o;tç[w d;t 
\'ILt.t dl'l:·,,~·:-.,, ~·.: ~~~' 1;.1h. J{r.:1:cha V, Ex• a minl1:1 snlid>~ri-cd:tJc uc,ta mani· 
fe,l>l\;Hl 'ii" !'!'· ·.t., i· TV Verde-~ :\lares. Muito tlbripdo a V. F:o. 0 

O SH .. \1.-\l !~O IJI·:~EVJOES (MDB- CEJ- ExprcSSll igualmente a 
\'.Ex". :,11h~~· "il·n;td,H J\l'il:- Lms, meus agr:tdecimcnto~ por esta ~o\idaril:d:tdc 
prc,tad.J ·: !~·•rnL'Il'tt.:cP~ ·]ltt! o Cear:'! trihutarú, :ttr.tvés da TV Verde~ ~1;.1rc~. a 
lJUatrlJ .!tt•lrr.:" L',•ntt:rr:tl:co'i: Fl{tvin Marcilio, Eunil'C Dam:ts..:cno, Ivan de 
C.t~tr11 .-\!,·~.:\r.; llt:,1/:!r de Carv;tlho. 

S;·. I': .:'11: :1.1 ~· ... I' ~..1·.-tuar o rcf:is!Tt) tlaqltck magn .. , cvcnln, n:t trihlma U>1 
S.:tt.J•i,·. ,., ::1 · .t 1",'!,' :~·,1r:1 dns cmi:tente~ Scnado'res t\lmir Pinto~: .lo~~ l.in~. 
lk,,.;,. _. .: .: :: - ',,,' :t dir~ç:'!<l da TV VL:nk~ M:trc~ c, rnr lllltru l.tdtl, 
l'lllll!'l!.·;,·:'.llr ,·.·, 11 .. :~.·.tt:•.l\ pcl:tjus\d lhllllt.:ll:l~r.:nt dr.: ljlll' <h• al·•t1. 

!.r.. ,;t:•· ;1•,L, .1 ,L:a, Sr. f'lrt:sidcnlc. (\-ltlito hcm:) 

IJ.]L_lt•r I • ''·• i!,f 

I I~-!' !•'.1:' :i' \P·:."i I, \J.',J·'-::\ --· 1':\ Jlrl1llll11~-~;~ t1 ·,,:!:lll;tlL' d1· 
· .1 . ·,. ;.;·~ :1 :H !I) r~.:·, 

·;' 1.<1 d:1 ('il~:l !> qlil' ;1 ·\ltl;!.','lll.\. t:~.ll' , ... _,,·,·:11'··' 

fi,·I:\IHIIl dt'.','ll:l' dt ·"ll.l111,'ol~ •::: d•:: ~·l•'l:t'l' :1•· '".I: III<_: li' 1r1,tl]• !!1 ,p, :• 
I I'' 1\ ·, l' \ : ;lo!~ I; li ;1, t",t.l o 1j• ll- .";. 11\ i o' .. • ' j! i ,I·.: i 

·, '· )11 '. •. 
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rnais surpresas iiprcscnlllm os vales do Tocantins c Aragu:lia, prin~·ipalrnentc 
a parte que fica dentro do meu Estudo do Parf1. 

Sr. Presidente, us poucos estudos que foram n:alil:~dos dào u dimcn~ào 
do que po,dcmos ufcn:cer uo Br:asil cm termos de aproveitumento de minérios, 
possibilitando que o País realmente alcance a posição que merece dentro dos 
próximos 5 a lO anos. 

Par:1 que se tenha apenas um retrato, Sr. Presidente, estudos concluídos 
no início deste ano, executados por determinnçào da Superintendência do 
Desenvolvimento da A mazõni:a, nos dilo noticin do que se pode fazer com os 
minérios d;;a Amazónia c do que se deve fazer em termos de indlistrh1s eletroli· 
ticas e cletroté:rmicas naquela região, repito, acentuadamente, de inicio, nos 
Vales do Tocantins e Aragu:lia. 

Empresas contratadas para aquelr.:s r.:studas, entre us qunis o Sctor de En· 
gcnharia c Plancj:amento da Companhia Vale do Rio Doce, nos di'io noticias 
cm três fartos volumes: num primeiro volume, faz levantamentos dos rccur· 
sos c iJentilicações de possibilidades industriais e macrolocalizaçõcs dos rc· 
cursos minerais, dos recursos energéticos, da infra-estrutura de transportes, 
da infra-estrutura social e da identinc;;~çào das possibilidudcs industriais da· 
quela rc~iào. 

O estudo não se limitou a mostrar o que se: tem de possibilidade.-; no seta r 
induStrial, com o aproveitamento de min~rios. mas também v:1i além, mos· 
trando os grandes mercados hoje carentes desses minérios, os mercados inter· 
no e externo, atingindo o aproveitamento de vários minérios relacionados, in· 
clusive us possibilidudos com "produção de gusu, de forro-ligus do munguncs 
e de silício metálico c ferro-ligas de silício. 

Vários perns industriais cncontmm·se no segundo volume, mostrando o 
que se tem a fazer com cvaporitas, no Médio Amazonas, gusa, ferro· ligas de 
manganés, silício metálico, ferro-ligas de silício c outros. 

No volume três, os estudos concentram-se, acentuadamente, sobre :1 
hauxita e derivados, no Amazonas, mostrundo o quc de riquezas dispõe essa 
região em todas as partes de seu imenso território de quase 4 milhões de qui· 
lõ~ctros quadrados. 

Acentua, também, o que já se explora da bauxita, cm várias partes, cuja 
industrialização centraliza-se no Pará, no Munfcípio de Barcarena, mostran
do, também, estudos sobre o manganês denominado do azul, estudos sobre o 
níquel, do vermelho, c, finalmente, sobre a produção de artcfato de alumfnio, 

Esses trabalhos precisam ter continuação c divulgação, para que os ho· 
mens da administraçi'io brasileira, para que aqueles empreendedores do setor 
industrial deles tomem conhecimento. E nós aqui estamos dando notícias, 
pura que se veja o que dc riquezas nos oferece a Amazônia, no sctor de mi· 
nê rios. 

Surpreendem, Sr. Presidente, as riquezas minerais da Amazônia. Elas, 
por si só, dão as dimensões do que pode vir a ter um País como o nosso, den· 
tro deste mundo carente de matérias-primas para que se mantenham com 
mais facilidades as grandes populações que crescem c qÚc alcançarão, Sr. Prc· 
sidentc, no ano 2.000, um número passivei de 6 a 7 bilhões de habitantes. t 
realmente confortador vcrincar o que apresenta a Amazônia. 

E fuJamos no ferro, do da Serra dos carajás, e vemos que as maiores 
preocupações são no sentido de exportá-lo em bruto, ao preço que podere· 
mos dizer vil, de 20 dólures a tonelada, para isso tendo que fazer uma infru· 
estrutura carfssima a de Transportes do viu Férrea, :1li:m daquelas que: exigem 
as instalações junto às minas de ferro de Curujás. Esse sistema de exportuçilo 
continua num avanço que nós não :apoiamos, querer-se construir uma estrada 
de ferro de mais de 850 quilômetros, para exportar, na sua ponta, o ferro em 
bruto, principalmente, para o Japilo a 20 dólares a toncluda, Muitos técnicos, 
grupos de engenheiros, várias veles têm reclamado c advertido p;;aru o êrro 
dessa tentativa, mostrando os inconvenientes de se empregar cerca de 3 bi· 
lhões de dólares nessa ferrovia, que nUa sabemos se alcançará o seu fim, ini· 
cit1da que foi de qualquer maneira pelu Vale do Rio Doce,!"lara um transporte 
de um produto de preço vil no mercado internacional. 

Puralclumcntc, Sr. Presidente, outros se intcrcs~am c, num desejo de aju• 
dar a N açiio c dc ujudar a :1dministraa;i'io, procuram modos e meios de que se 
exporte í14uilo que sr.: rtrodul de fornw mais inteligente. Lcmbrum como bc· 
ncficiur o ferro para umu cxportaç;iu a prr.:ços quc realmente compensem o cs· 
forço cm levur do nmso Pafs rcdacos do solo, porque quando saem os mi· 
lhõcs Uc tnnclmlas de ferro cm hruto sUo peUaços do P:ds tiUe vi'io e nUo vol· 
tam muis, por um preço vil que não atr:IÍ, que ni'io dú cntusiusmo, 

O Sr. l.ub Cumlcunh.· (ARENA - AI.)- Permite V. Ex• um aparte, 
nnbre Senador'! 

O Sll. GABRIEL liERMES (ARENA- PA)- Com rnuilu praw. 

O Sr. l.ui1 Cuvnlcuntc (ARENA- AL)- Mr.:u ilustre colega, é sempre 
um enorme pr:1ter ouvi-lo na tribuna, porque V, Ex• se cumcteriza, neste pie· 
nário, pela mílgnitude dos temas que nos traz, I! a potencialidade da sua 
AmaLônia: é a n01vegabilidadc dos rios dll rcgii'io; i: a ocorrência mineralógica 
daquela vastidão: é o problema da borracha -eis os temas que V. Ex• costu· 
mn percutir nesta Casa. t portanto, um verdadeiro contraste entre a con· 
cepçi'io de V. Ex• de corno ajudar o Brasil c a conccpçilo de certos tecnocratas 
que querem ajud:l·lo através da oncializuçào do "jogo do bicho", pela insti· 
tuiçào recente de: uma Zooteca, ou que nome venha u ter, esquecidos eles de 
que o jogo não leva n felicidade a ninguém, Se traz - algum alivio a um ou 
dois, mergulha r.:m <lpc:rturas a milhares, ou mesmo a milhões.- Bonum ex 
ma/o 1/onfil- do mal não pode se esperar nenhum bem- este i: o conselho 
de Sénea, do qual muitos estão esquecidos, Ignoram também, ou pouco caso 
fazem disso, que o brasileiro, para cada 9 cruzeiros de renda liquida, tem 
um endividamento de lO cruzeiros, conforme apontou, recentemente, a Carta 
Econômica do Banco Real. Portanto, esses tecnocratas empedernidos bem 
podiam vir às galerias deste plenário para ouvir o nobre Senador Gabriel 
Hermes c .aprender outra maneira de ajudar o Pafs: a maneira que V, Ex• o 
tenta. Muito obrigado pela oportunidade deste registro. 

O SR. GABRIEl. HERMES (ARENA- PA)- Eu é que agradeço, 
nobre Senador, c pcrm i ta que diga, respeitável Senador, pelo aparte tilo opor· 
tuna c honroso de V. Ex• 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, quando me aparelhei para viajar à Ale· 
manha, convidudo que fui, procurei levar, além dos assuntos que objetivavam 
a viagem, algunS de interesse do nosso País c, acentuadamente, da grande R c· 
giào Amazõnica. Coloquei entre as minhas preocupações, e pude satisfazer 
dentro do ross{vel, adquirir .conhecimentos para aqui trazer, de como apr9· 
veitar melhor as grandes reservas de ferro da Serra dos Carajás, c para isso fii 
cantatas antecipados c os completei no grande País germânico. 

Devo dizer a V, Ex•. Sr. Presidente, que não me encanta nem me atrai e 
vejo, às vezes at~. com certa inquietaçilo, o ferro sair do Brasil ao preço, repi· 
to, vil, de vinte dólares a tonelada, depois de tantas despesas que ocasiona 
com a sua mineruçUo, com o seu transporte, E apesar de continuados apelos, 
nunca conseguimos que a Companhia Vale do Rio Doce nos desse o custo 
líquido nnal entre o preço do ferro que exporta, as despesas, de mineração e 
transporte c finalmente, o que fica de fato para o País. 

Carviio. 1":: um elemento de que precisávamos paru bcneliciar o ferro, 
para podermos exportá-lo por um preço acima do preço vil com que ele vai 
hruto, exportlldo com as suus impurezas. 

Lembro· me de que, cm 1946 depois de, ter visitado Altamira, o Xingu, c 
o rio Fresco, que ali apanhei uma pedra de carvão nas margens daquele rio 
onde industriuis pequenos c comerciantes da Cidade de Altamira me nzeram 
chegar, para mostrar a existência de carvão na região do rio Fresco, 

Em 1951. quundo da posse do Senhor Presidente Getúlio Vargus, pelu úl· 
ti ma vez, na visitll que lhe nz com outros industriais, ofereci a Sua Excelência 
;1 pcdra de carvão mineral,_dilendo de quem recebera e onde recolhera, c ten· 
do a +.ldmiração do Presidente, que a guardou na sua sala de trabalho até en
quanto uli esteve, c, no último dia, despediu-se não apenas da Presidência do 
nosso País, mas deste Mundo, 

Sobre esse carvão, Sr. Presidente, temos tentado, numerosas vezes, que 
se estude pensando cm seu aproveitamento, sobretudo depois que se verifica· 
ram as grandes j:tlidas de ferro existentes na Zona dos Carajfls. 

Vúrins vezes, tivemos cantata com Ministros de Estado c com o Superin· 
tendente du SUDAM. Hugo de Almeida, c já com o atual, c acompunhumos 
as medidus tomadas por óHIUelc órgão, pura fazer os Jevuntumcntos, ns pcs· 
4uisas, tudo que se refere no carvão do rio Fresco que se encontra neste estu· 
do, que scrf1 por nós trnnscrito como parte da nossa aprescntaçilo desses tra· 
halhos, hoje. 

O C1itudo, Sr. Presidente, repito, ohc:dcceu 11 um conv~nio c:ntrc o Banco 
de Crédito da /\mazôni:1, u SUDAM- Superintendência de Dcsenvolvimcn· 
to da Amaz\inia- sendo o órgão de pcsquisus a Rio Doce Engcnhnria c Pia· 
nejamcnto, c dá v;lrias c nccessárius not{cius, como lllgun1:1s trunscrevcmos c 
,Jutras comcntarnns. 

"A ocurrênda de curvi'io n:1 ilha do Barreiro, no rio Fresco, foi 
visitada por v li rios geólogos, c tem sido citada com certu frcqUênciu 
na litcmtura. 

Amostras de afloramento de carvi'ia, colcttadus por esses técni· 
Cll~, :1rrescntam urna anúlise disconluntcs, prcdorninarulo, contudo, 
n:sultndo~ sutisf:~túrios." 
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Scguem-~c as citaçtics: 

''As possihilitladcs de existência de atC quatro camadas de c:1r· 
viw, que podem :!tingir :1 espessura individual de um metro c meio c 
mais, de um perfil estratigráfico de 80 metros," 

O estudo cita que o carv~o amostmdo tem teor baixo cm enxofre, baixo 
cm porcentagem de cinlas, baixo cm conteúdo de matérias voláteis, mas repe· 
te que os estudos mostram-se com resultados satisfatórios pura o seu aprovei· 
Wmento. 

Isto foi feito, Sr. Presidente, quando começava a se acentuar no Brasil a 
crise energética c uma necessidade de busca de tudo que pudesse ser útil, no 
sentido energético, e, ainda, objetivando a industrialização do ferro da serra 
dos Carajás. 

As anúliscs que furão parle de nosso discurso, Sr. Presidente, dão dcta· 
lhes para aqueles que desejem estudar e conhecer a matéria. Os estudos, tum· 
bém, :1pc:sar da pobreza, assim classificando, dos órgãos de estudo do meu 
Estado, obedeceram a observações e técnicos do Instituto de Descnvolvimen· 
to Econômico e Social do Pará, o IDESP- que fez convénio com a Cernis· 
são de Plano c Carvão Nacional. 

O programa da SUDAM, que também teve a colaboração do Departa
mento Nacional de Pesquisas Minerais, mostra a extensão, as possibilidades, 
o que pode significar para o desenvolvimento do Pafs c melhor aproveitamcn· 
to do ferro da Serra dos Carajâs, o carvão do rio fresco. 

Tudo, inclusive o regime geológico, foi feito, atingindo uma vasta faixa 
da região do rio Fresco, porém ainda insuficiente para que se chegue a um 
resultado final. 

Diz o estudo que a formação do rio Fresco tem uma espessura estimada 
de 2.000m, c que esta seqUência sedimenta! apresenta rcchas pouco resisten
tes à erosão, desdobramentos suaves e dircçào variáveis. Quanto aos depósi· 
tos de ferro e também de manganês, de niquei, de cassitcrita, ouro, quartzo, 
liloneano, diz o trabalho que sào melhores, c, ainda, boas as perspectivas 
para encontrar cobre. 

Veja. V. Ex• como um estudo leve, orientado sobretudo pelo órgão res· 
ponsávc:l pelo desenvolvimento de grande parte da região Amazônica- SU· 
DAM- vem, pouco a pouco, esclarecendo e mostrando como as riquezas na 
região Amazônica se oferecem, esperando apenas a iniciativa que deve ser au· 
daciosa, que deve ser corajosa, do homem brasileiro c, sobretudo, Sr. Presi· 
dente c Srs. Senadores, da iniciativa de todos os brasileiros. 

Quando daquelas pesquisas, o pessoal do JDESP, órgão de estudo do 
meu Estado, achou que a ârea circunvizinha da Ilha do Barreiro, no rio Fres
co, é: privilégiada para o estudo do carvão em subsuperficie. E cita até que, na 
ilha, ocorre afloramento importante, de modo que foi desenvolvido um pro· 
grama de seis sondagens ao seu redor. 

Esses estudos, não tiverem continuidade, porém faremos transcrever na 
sua íntegra o que conseguimos porque é preciso que o Brasil os conheça. 

Devo e.~clarecer, Sr. Presidente, que, no meu dever de fazer conhecido es
ses fatos pelos brasileiros, pelos órgãos responsâveis, ainda na última quinta· 
feira estive com o Sr. Ministro das Minas c Energia, Cesar Cais. Dei conheci· 
menta a S. Ex• desses estudas. Fiquei de entregar, c o farei amanhã, esses tra
balhos. E encontrei do ilustre Ministro, realmente cheio de boa vontade cm 
acertar, o maior interesse por estes trabalhos, que são da maior significação 
para um melhor aproveitamento das riquezas da região do Tocantins. 

As conclusões do estudo, Sr. Presidente, e as sugestões dizem: 

"Sugere-se que sejam dadas prioridades à abcruta de cachim· 
bos c poços juntas aos afloramentos, com vistas a umn melhor 
nmostrngcm da carvão do rio Fresco c reprcsentatitva das camadas 
correspondentes, como as propostas pela CPRM. 

Este progrnma deve interessar maior número passivei de uno~ 
ramentos, para caracterizar bem as diversas camadas de cnrvào; de· 
ve, tnmbém, produzir amostras pura ensaios tecnológicos, com o 
propósito de melhorar a qualidade do produto final." 

A indu diz o estudo: 

"Que, ao invés de sondagens, largamente distribuídas, é acon· 
selhflvcl scçõcs de furos transversais h orientação geral das cama· 
das, de modo a cortar todos as ex tratos da formação do rio Frcs-
co." 

Como vêem v, Ex•s, foi um trabalho realizudo, repito, com recursos da 
SUDAM c do BASA, Banco da Amnzõnin, todo de enriquecido de mapas, 
dcmonstrundo os locais que forum cstududos, que fornm perfurudos, c todo 
ele chnmundo u ntençilo puru a riquczn que uH se encontrn à esprn da força e 
inteligência do homem brasileiro. 

Ma~. Sr. Prc~idcntc, Srs. Senadores, linha eu noticias de que havia obscr· 
v:1çôc.~ de técnicos de outros países atingindo .:~que la loc.:~lidadc do Parú, no 
rio Fresco, onde se encontra o carvão. Nós mesmos, numa das nossas últi· 
mas visitas, no linal do ano passado, àquela região, cncontramos ali t~cnicos 
de empresas de outros países, fazendo divcrsas pesquisas porque a regiüo ~ 
rica de minérios e cheia de atrativos para os que têm conhccimcntos, pura os 
que buscum minérios nestc mundo carente de minérios. E quando agora da 
minhu pcrrnunéncia na Alcmanha, Sr. Prc!oidentc:, tendo pedido a nossa cm· 
haixo.1da que me facilitasse certos conta tos, ali encontrei engenheiros com os 
quais m:mtivc as conversações que necessitava e que não se limitaram apenas 
a conversas: ofereceram-me trabalhos lcvcs c levaram-me a visitar as minas de 
carviio du Alemanha pura que tivesse eu conhecimento de que o carvilo, mes
mo fraco- tiveram oportunidade: de me informar- mesmo o muis fraco do 
que aquele do rio Fresco, cru aprovcitâvel, 

Sr. Pre.~idente, no caso do carvão do rio Fresco que fica, acima da Serra 
dos Carajás, onde se encontra a maior mina de ferro do Brasil, e uma das 
maiores do mundo, é uma matéria-prima a ser aproveitada para que como vi 
na Alemanha, nós não exportássemos apenas a matéria-prima pelo preço vil 
de vinte dólares por tonelada, em média, mas o produto industrializádo. Há 
ainda que ressaltar que esse minério terá que descer lã da mina, ou que será 
mais sensato, pelo rio Tocantins, hoje com um porto c com um rio pratica· 
mente já quase navegável numa distância de 300 quilômctros, ou por esta fer
rovia que insiste cm construir a Vale do Rio Doce, de 850 a 900 quilómetros 
por trL.-s ou mais bilhões de dólares. 

Que dizem os técnicos alemães Sr. Presidente? Vou dar noticias para en
cerrar este pronunciamento. Numa carta muito cordial de 17 de julho, que 
pertence ao meu depoimento aqui da tribuna, refere-se diretamcnte ao mate· 
riu! que se denomina carvão. A carta vem sob a responsabilidade de um dos 
engenheiros diretorcs da Kraftwerke Union Aktiengesellschaft, do Alema
nha, com quem mantive cantata, que é o engenheiro Hans Waldmann. Ainda 
não satisrcito, anexou um pequeno bilhete, muito cordial pedindo que gosta· 
ria de rever· me c que cu não deixasse de chamar n atenção para os minérios 
da Serra dos Carajás, que merecia melhor aproveitamento, para que não jo· 
gássemos fora as riquezas que possuíamos c que podiam ser melhor aprovei
tadas. 

Ainda, Sr. Presidente, num leve estudo que flz traduzir, diz o cngenchiro 
alemão que a região da Serra dos Carajâs, no Sul do Estado do Pará, é: carac
terizada por um grande número de ocorrências minerais, Entre as mais im
portantes ocorrências dessa área, destacam-se o minério de ferro, composto 
de, aproximadamente, 98% de hcmatita, com uma reserva superior a 10 bi
lhões de tonel:~das. 

Cita, ainda, todas as riquezas ali esperando por melhor aproveitamento: 
da bauxita, do manganês, do níquel c, não desprezíveis, a do cobre. 

Diz também, que a lavra e exportação de minérios são dificultadas, no 
entanto, pela distância relativamente grande entre essa região e a costa, cerca 
de 900 quilômetros por terra, c lá de longe, destaca: uma possibilidade .alter
nativa seria o escoamento do minério por via fluvial, via Tocantins, através 
do porto de Belém. 

Parece desconhecer o ilustre engenheiro alemão que estamos construin~ 
do um pL>rto pouco acima de Belém, cm Barca rena, com a capacidade talvez 
para navios ilcima de 100 mil toneladas. 

Segue cm considerações, destacando que o carvão do rio Fresco, embora 
não tenha sido bem estudado, pelos detalhes apresenta uma reserva superior 
a I milhão de toneladas; apresenta um alto teor de cinzas e poderia, pois, a 
sua separação ser utilizada como fonte de energia ou ser empregado como gâs 
de redução, por um processo de gascificaçüo, 

E sobre o processo anexou um esquema, oferecendo-se, cm nome da cm
presa que dirige, que não é outra senilo a mesma que completa o nosso Acor· 
do Nuclear, sob o tftulo: "Possibilidades para o AprovCitamcnto do Carvão", 

Diz ainda, ao final: 

"'~:necessário· um estudo melhor, que poderíamos fazer com os 
órgãos da região, com universidades, dos Estados c com os homens 
empreendedores, os empresários do País." 

Como vêem V. Ex•, Sr. Presidente, c a Casa, eu nao podia deixar de dar 
conhecimento desta matéria. Temos um rio de fácil transporte, o Tocantins, 
talvez curvão em ubundünciu, ferro se oferecendo e, ainda, próximo, para um 
melhor urrovcitumcnto, como citam os técnicos alemftes, o mangnnês pura a 
indu~trinlizaçi\o do ferro. Ainda fazem referência di reta à produção de gâs de 
aquecimento, nüo apenas com curvilo, mas aproveitando a grande riqueza cm 
volta, Sr. Presidente, que seriam us centrais elétricas de Tucurul, u xisto bctu· 
minoso, jú que tudo se encontra, em volta du regii'lo dn Scrru dos Curnjás. 
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Sr. Pr~.·~t<kllk, ir~·i k1·:n .111 Sr. ~·!intstrll ,t~,, ~lin:t:-. c l:net:..!.ra, ~.Jcp,ns d,, 
,·n,:untrll ~~li~ lil'l'l' ..;11lll S. I"\" ,,,hre ~·-.te :1~~\ltlhl, 1\ldllL'"le rn;dat.li. !rei kl:t
!u l'lmhl:m. t:rll .tlJdi~rr~·i;t qu•· ircr ,,,Jj,·tt:rr. :111 Scnllllt Pr.:.,idcnl..: d:t Rcpúhli
~.1. 1-' ~o'<~lll i~'>tl, Sr !'r..:,idcntc, ~.~t.JU .tpcn:t.., ~.umprindn Cllllltl meu dc\"er de 
nw,trar :til' hllll\l.'ll' que ti•m re·:run-..thilithJc pdn nns"1 P;~i:., que o gtwt:r· 
n:un, du h.:..::rllivo, qtt~ tt:rnu~ riquen~ ;dmndantc.., c que Jev.:rno~ tuJtl fatcr 
p.Ha nit1.1 c-.;r,Htar ~~~~~rente, r•lr 2fl J,'Jiarc". a wnci:JJa, o fcrr~.1 cm bruto da~ 
imcn:-.a ... minrts de ( ·.1raj:h. ma~ h.:n..:lki:td.1, CtlllH.' ditem homen.., lmtsilcinl ... 
lJLil' n e'tudaratn c, l:t ftrr<~, c'i~c ... cngenlrctrll' da cmprc .. a rodcro ... a a que me 
relirtl, 1.b Abnanln L a ... ~untP, Sr. Presidente, que reputn da mais alt:t im
ptHl:irH.:i:t. 

Es~.: aprovcit;tmento dar:i an Rrasil a ~ranJe ahcrtur~t de rccur~os de t.JUt: 

ele pr.:ci~:t. rorquc. de!\~:t indtt,trialinç:'io 'vir:w o~ recursos m:cessários para 
of'crcccrnw., um melhor paddo de vida ao rwsso povo, como têm os povos 
que indu~triali/:.tm :1!\ su:t'i, matéri:~s·prinws c as nossas que cst:-10. (Muito 
hcm! Palm:ts.) 

/JOCL',IIENTO ..r QUE SI:' REFERE O S/1. (ú!BRIH 1/ER. 
,\/fS /:',\/ SEU D/SCL'RSO: 

BASA- BANCO DA AMAZÚNIA S,A, 
SUDAM - SUJ>ERINTENDENCIA J)O DESENVOLVIMENTO DA 

AMAZONJA 

Introdução 

CARVÃO DO RIO FRESCO 

Sugestiio pHra um Progrllmn de Pesquisa 

Rio Doce - Engt•nharfa ,. Planejum('lllo S. A. 

A ocorrência de carvilo na ilhu do Barreiro, no rio Fresco, foi visitada 
ror vúrios gelilogos c tem sido citada com certa freqUência na litcratun1. 
A mo~tr;ts de ullommcntos de carvão coletudas por c~scs técnicos. urrcscntam 
anâli~es discllrdantcs, prcdomin~tndo, contudo, resultado~ satisfatórios. Cita 
Sust.~o::.ynski :.1 rossibilid;tdc Uc existência de atê quatro camadus de c;trvãu, 
t.JUe podem atingir csp.:ssura individual d.: 1,5 metros c rnai:> • .:m um rcrfil cs
tr:uigrâfico de !W metros de potência. Cita, ainda, que o crtr"·:io arnostr:tdu 
tem teor bai);.o cm enxofre, baixa por.:en\itgem de cinza (entre 11 c 10'if,), bai
WI:IJnteúdu de matéria volátil (menos de 5%) c um poder calorífero acima de 
4.300 c:dorias. Uma compilação feita pelo RADAM das dt•:,·J.I't'lt' umili.n·.1 
t'.Ü.I'lt'llft'.\' acusa os seguintes teores máximos, médios e mínimos, por compo
nentes: 

Teor máx. Teor mín. Teor médio 

• U midadt: .. , .•.. , .....•..... , . % 5,4 I ,8 4,3 
• Cinzas, base seca , ......•.... , . % 55,2 17,0 32.1 
• Matéria volátil, base see<t , , .. , . . % )1,6 1,4 4,7 
• Carbono lixo, base seca , , , ... , . . % 74,7 39,8 60,4 
• Enxofre, base seca .• , .... , ... , . % 3,6 0,3 1,6 
• Poder culorifcru .. , ... , . , , ..... cal/g 6.250,0 3,250,0 5.166,0 
• H. base seca ...... , , . , . , , ..... o/r ),9 1,1 I ,5 
• O, base seca , .. , .. , , , , , .... , .. , r;;, 6,0 4,0 5.0 

A fase de cscoterismo foi scguidu no fim da década rassudu por um estu
do nwis sério deste carvão, executado pelo lnstituiO de Dc.'Scnvolvimcnto 
Ec.-onômico·Social do Par:t, IDESP, mediante convt:nio com u Comissão do 
1•1ano do Carvão N:u:ion:tl, CPCAN. 

Como rartc do Progrilma de Pólos Agropccuítrios c Agromincrais du 
:\nmzôni:t- POLAMAZONIA, du Surcrintendénci:t de Desenvolvimento 
d01 Anw1únia- SUDAM, o Dcpurt:lmcntu Nacional d:1 Produt;iiD Mineral 
- I)NPM rtl:llldtlU cxecutur, rela Comp:tnhia de Pesquisn de Rct:ursos Mi· 
nerai.,- CI,RM, um c~o:tcnsivn trahnlho de gcologi;t de superfície com vista~ 
ao carv:'u1 tio rio l·rcsco. 

Esst:.\ ~r<th:tlho~. it['ICS:tr dus pcnll!>ll!\ lltiCrifidos impostos i!O\ liCllll CXCCII· 

hlrc!-. pela mnsritalidade <b rcgiiw, nftologrnr:un uma cmtliltvcl dcliniçftu du~ 
J:ttimcntth de c:trvfto. 

lrnp(u.:·.,e ~~ rc:tlilat;:'to de llll\'LIS trahalhm de resqllif>:t, que ller;'tll anali~a
dm mah alli;uttc depois d.: c:o.aminadu!-. os rc~ultadm tlus rclatt'lrim tlm Uui~ 
nrganislllll\ citados. 

C um •t fim de tornar mai.'> dara a presente cKpo~h.·ãu, serú ft:itu, a se~!llir. 
um pequeno sumltrin llobre o amlucntc !lt:ológico da úreu, 

lh·-.umn (;t•ulu~it·u 

t l t !1 LI I'• I I ue;u11kra de rndLtS dn PrC-..:it!ldHiann ,\I édio a~'l'lllil dt~cnr· 
d:tntel1\ertt~· 'llhre o ('urnplc\tl B:t~:tl.l·~o,c (irttf1" indu i turrrt.t~!JL'\ t"l·rril'cr.t~ 
,. qu;lrl/il·atcJtl\lb, de,la..:::Jndn-~t: ai o' inl['ltHLitlllc~ dl..'f'lt·l~itm dr mini:ri<l tk 
ti.·rrtl dL' l';tr.tj:i'>. l~;l r;ll\;t dL' L'tlllt:tlu l:tllll l) CnmpiC\Il l!ii'iill c: ;t!llerttl[t:\ ii~ 

l•ll'rna~(lc' ~ohr.:jacente~. s:111 citada~ nt:nrrl:tH:ia .... de rtlcha~ húlliCtl· 
tdlr;tll."t'>IJ.:;L~. 

Rccohrindn dtrctamcntc o (irupo Tocandera, repnu~a :1 hlntl<lt;iúr Httl 
I 'r.: .. t·n 1lo Cirur1r U:ttum:·t. Ela i: constituída de arc:nitos, arcú'>Ctl'i, ,ijtiltl~ c 
fnllh.:lhns. podcndu ;tprc~cntar 1onas com.fiicit'.\" ;lltwnentc earhuno ... as. E:-. i~· 
tt'lll pu ... ttiv;unentc identili~o';Hb~ pclll mcno.~ duas ~·anwU;t~ de c;trvitu, unw nu 
~lcmhro Superior c nutra no I nfcrior. :\ Formação Riu FrcM:o tcrn uma c~
rc~~ura e~limad;t Uc :!.000 melros. Esta seqUência ~edimcltl:tr apresenla ro
L"has pouco rc~istentcs ii crnsfto, dobramentos lo.:ais suaves com dircc;t1c~ Vil· 

ri;'tvci .... scnJo, contudo, intcn~:m1cntc fraturada nas direçt.ies prcfcrcnci<ti.., 
\\'!\;\V c N N E. f'orm;tndo hlocos cm divcrs:ts :tltitudcs com relação ans plano:-. 
de t';tlha. 

A Formação Sobreiro do Gruro Uatumà rccohrc :t Formaçfto Rio Fre~
l.:ll c representa extenso vulcani~mo {tcido :1 intermcdiúrio, constituído princi
p;tlmente de riolitos, granóliro~. dacitos c andcsito~. 

A pmte superior do Grupo Uatumà é constituído relo Granito Velho 
Guilherme, que rerrcscnHI um nmgmatismo plutõnico·hipoabissal. Este gra· 
nitu C cumumcntc mincruliz:1do com cussiterita. 

Repousando discordantemente sobre o Grupo Uatumà ocorre a For· 
mação Gorotirc, constituída por arenitos fcldspáticos v:1ricgados c arenitos 
conglomerúticos. I~ muito freqUente a presença de corpos de rochas húsica!>, 
diabit~i!.l~ c outras, cortando essas formações. 

Cumrrc acentuar a importiincia d:1 atividadc ígnea na regi ::to, que vai do 
Pri:·cambri;tno I nfcrior atê o Superior 8 {Gorotirc). gr:~çu~ a qual cncontmm· 
se nesta c nas ârcas circunvi.linhas importantes depósitos de ferro, mang:més, 
niquei, cassiterit:l. ouro, quartzo filoncano, c boas persrectiv:ts para ~obre. 
1:~t:1 :niviU:Jdc m:1gm>ltica se fez sentir também no c;trvào, que sofrc.:u unw c~
récic de dcstila~ào com eliminat;•io de parte substancial de sua ·matéria volú· 
til, p:1ssando a !-.er um scmi·antracito ou um carviio hctuminoso Uc h;tixo teor 
de vol<itcis. 

Finalmellle, existem nu região pequt:nus ÍITcus de material conr.:rccin
núrio latr.:ritico do T crci[trio. 

As Pc>quisas do IDESP c da CPRM 

O pessoal do IDESP achou a ftrc:a circunvizinha da ilhJ do Bmrciro, no 
rio Fresco, rrivilcgiada para o estudo do carvão cm subsupcrfície. Nu ilha 
ocorre :tnorarncnto importante, de modo que foi desenvolvido um rrograma 
de seis sondagens :10 seu redor. Destas sondagens <!penas a BO-I cortou dois 
leitos de carvão, um de 38,85 atê 39,18 metros de profundidade c outro de 
40,03 até 43,0! metros, correspondente a 1,85 melros de carvão interceptado 
pela sondagem. Admitindo mergulho constante enlrc os poços 80·1 c 80-2, 
este último não fui profundo bastante para utingir a camada de carvão. Não é 
de udmirar que os outros quatros furos não tenham utingido o carvito, cm 
f:1cc d:1 espessura de mais de 1.000 metros de Form:u;:io Rio Fresco. Amos
tras de anoramentos e do testemunho de sondagem deram os seguintes resul
tados: 

Amoslra 70(1.1 70(1.2 711(2. 

• Umid:tdc higrosr.:ópitt "' " 3,1 3,3 I ,K 
I C'inlas b.s ... , . , .... , ... , . , . ,. 

"' 47,6 47,) 55.~ 

I Matéria vulútil b.s .. , .. , . , . , . "' "' 3,1} 4,2 3,1 
• C:trbuno fixo b,!-., , .. , , . , ... , % 4K,5 4~.5 41,7 
• En\ofrc h.s,, .. ,,,,., ..... ,,.,,. % 3,:! J,(r ),5 

• Poder r.:;tlorificu supcrinr h.~. , , .. , cal(g 3.910,0 J.lJlJS,O 3.241.0 

A., arnostnts de :dloramcnto sào as de número 70/1.1 c 70/l.~ c a de tc~
temunho :t 70/2. 

A pcsquis;.l reulizudn pela CPRM encontrou onlc: anonunemos de carvão 
nt~ Membro Inferior Ua hmn:t~ilo Riu l··rc ... co, :tcus:.mtln cm m~di:t J:;r:i de 
carbono l'i:..u, {1()1';, de cinz:t ... :t Z.hOU c:dori:ts-grama. Dob allor:t1nent11~ do 
t\1emhrn Surcrillr, lJUC Jcr.un 60'.'i· de c.:arhotw fixo, .'51:;. de cinnt~ c ~.oou t:a
lllfi;t~/gr:tlna, süo situ:tt.los nu ilha n~mciro. 

A l·orma~fto Rio Frc~cu cobre tunn úrcu de 5.~50 km:, ~cgunJo a 
( ·pn t-.1. com n..:scrva~ geolúgica:-. pnssíveb de 4.157 ), I o·· [tlllCI<IdU~ de r.:arv:tll, 



Sl'tl·mhru_d_,_· _I''-'-''---------------D-I_A_n_u_>_D_o_<_·<_>~_·_~;_uK~s-·o_~~~c~~~~~\-l_._<s_·,_~;u_"_1_1 '----·-------

~cndo 1150 x lO'· referentes iltl Membro Inferior. c 1.007 x lO'· cah:ul;tdu~ 

paro~ o !\'lembro Superior (de melhor qualidade), das quais cerca de 5fJf:í, ficam 
cm úrca~ onde ii l:urmaçüo Rio Frc~co é recoberta pela Form;tçi"lu Gorotire. 

A hmn<tçiw Rio hcsco tem c.~pcssum d;~ ordem de 2.000 metro~. rat.iw 
pclu 'lu;d a C/'RM programou uma segunda fase de pesquisa por sondagcm 
estratigráfica de até 500m, que poderiam cortar outras camadas de carvilo 
porventura e:o:istentcs, Este plano de pcsquisu, como mostr:l o Mapa Geológi· 
co anexo, consta de 2.000 metros de sondagens, quatro furos, ao longo do rio 
Trairão, mais outras quatro, tol<llizando também 2.000 metros de perfu. 
ração, na área do rio da Ponte, c mais oito, perfazendo 4.000 metros na área 
do rio Fresco, ou seja, na parte central da sinclinal que aí ocorre. 

Como a amostragem do carvilo foi superficial, a CPRM, reconhecendo 
que os <tOoramcntos devem estar intcmperizados em menor ou maior cxtcn· 
são, cst:l aconselhando a execução de uma sérit: de poços uté 12 metros de 
profundidade junto uos unoramentos, com o fim de amostrar fllces frescas do 
carvão, como um<~ etapa anterior às sondagens. 

o que deve ter <ICOntecido com os anorumentos do rio Fresco pode bem 
ser exemplificado pt:lo que ocorre cm S<1nta Catarina, onde eles foram de· 
compostos, com c:Jimin<tção do c<1rvão, restando como rochas residuais <~rgili· 
tos e siltitos. Na ausência do carvão o anoramcnto é reconhecido pclafacies 
residual do forro, da quudraçào, do Barro-Branco c do banco, que são os lei
tos componentes da camada de carvão. O anoramc:nto dá um produto pouco 
carbonoso c, em conseqUência, com muito mais cinza do que o carvão fresco, 
Em mineração a céu aberto é: usual abandonar uma faixa de 2 a 3 metros de 
largum, paralela ao anoramento, constituída de carvão intcmpcrizado e sem 
condições de aproveitamento. 

Conclu!Ões e Su&eslões 

. Uma primeira ilação a tirar do exposto é que os dados analíticos disponi· 
ve1s do carvão não representam sua real qualidade. O testemunho cortado 
pelo furo 80·1 é a melhor amostra c a mais representativa, entretanto em face 
da D.usCncia de informação sobre a porcentagem recuperada c de uma dcs· 
crição detalhada de sua composição, além do que representa apenas um pon
to, pouco signilica com respeito ao carvão da região. 

O plano de sondagem sugerido pela CPRM, dado o largo cspa,amcnto 
entre furos, não dará informação sobre a estrutura das camadas de carvão e, 
por outro lado, criará problemas de interpretação estratigrálica das camadas 
porventura cortadas. 

Sugl!re-se, ne.ue parecer qut: seja dada prioridade à abertura de cachimbos 
t' poços )uni o aos afloranlt'ntos. com \Úlas à amostragem de canào fresco t' re· 
prt•se!llatiVO das camada.r correspondeme.r. como proposto pela CPRM. E.ue 
programa deve imere.uar o maior número po.ss(vl!/ de afloramento, para caracte· 
ri:ar ht•m as diversas camadas de carvão. De1•e tamhim produ: ir amostraJ para 
t'IIJUias tt•cnolôgicos, com o propô.rito de mt'lhorar a qualidade do produw final. 

Os estudos ora em execução pela RDEP irilo mostrar, oportunamente, 
que na regi<io próxima a MD.rabá existem excelentes oportunidades de: im
pl:tntação de um pólo importante de indústrias cletrotérmicas. Há, cfetiva· 
mente, u real possibilidade de se abastecer esse pólo com carvão vegetu\, 
oriundo do desc:nvolvimento de projetas ugropecuários na região, por um 
período bastante longo, mas, sem dúvida, a existênci<l de disponibilid<1de de 
centt:nas de milhões de toneladas de carvão miríeral, utilizável como insumo 
neste pólo. constitui importante suporte à sua viabilidade. Justifica-se, pois, o 
desenvolvimento de um nível mais elevado de conhecimentos sobre o carvão 
do rio Fresco, 

Em face às últimas considerações é aconselhável desenvolver, a nivcl de 
obra governamental, um programa de sondagem que, somudo uos dados de 
poços c c:1chimbm, permita um bom julgamento deste depósito de '-'Urvão. Ao 
im•ti,\· ât• Jmultlgt'l/,\'largamt•nlt' distrihu{t/as é actm.n•/1/ÚI't'l t•.wnaar .H'Çtlt•s ât• /11· 
m.1· lftll/.1'\'t'r.mi.\' U c~rit•nwçüo gt•ra/ da.1· camm/a.•·. dt• motlo c1 corlur totio.•· o.\' t'J· 

lr(llo.\· da Formaçcio Rio Frt•sco. DuaJ dt•JtaJ .l't'('fjt•.f .wio indicmla.1· por atmtlt•· 
rt•m t'JW condição t' f't'Ülmaior facilidadt• rt•latira di! .wa t•xemçüo, como mostra 
o mapa gt•olâgico 111/t'.W, w11a partüu/o dt• Gortllirt• para o sul, tiO hm}:o do rio 
frt'.l'l'o, mrwndo oJ Mt•mbro.•· Supnior t• lnfi•rior da Fomwçào Rio frt'.H'fl, t' u 
01/lra cortclmlo 0.1· 11/t'.\'11/0,\' M1•mhros ao longo do igarapti CcJdwt•im. ujlllt'nlt' do 
rio Tmircio. O 11/t',\'11/0 grupo elo truhullw t'l/ctlfft'J:tldo clt• abrir poço.1· t' trindlt'i· 
fl/.1· j1111to cW.I' ajlort/11/t'll/tJ.\' dt• cu mio, poclt•rci I'O/cJborur na prt•pcmlrdo clo.1· pt•rji.l" 
gt•o/rigii'os t'/11 lfllt' dt•\'t'fiÍ .n•r lcmrmlo o piemo clt• .wmclagt·m. 

O mimno t/t' jilro.\' tlt• .wmlu t' o ,H'/1 t'Jf'tlftl/1/t'IIW st•rcio 11t'lt'flllitW1/o.\· llf'Cir· 
tir da.\ it,/imlllll'lit·.~· ohlidll.\' tJUrmdo tia aht•rllml do.•· ('1/CitimhoJ t' poro.\ Wllt•rior· 
11/t'll/1' 11/t'I/CÚli/C/f/il.\, 

bs;1 pesqui.-.;;1, <ID seu linal, propiciar[! ao guvcnw, informuçlie.~ ampl<ts c 
se~uras a~:crca da qualit.ladc do carvão do Rio Fresco c du cstrulllra do depô-

'i to. Tcr-s~.:·Ú, cntün, condiçõcs de: se determin:tr, com fundamento técnko, o 
tratou.ncnlo <~ ~cr di.~pcnsmlo a esse recurso mineral. 

E importante 11ssinalar, que num:t situaç:io de: crise encrgétic;t como a 
que vive prc:scntcmcntc o mundo c, particul<trmcntc, o Hrasil, não ~c deve ig· 
norar, o potcnciiil 'luc reprcsenl:l o curvão do Rio Fresco. 

O Sr. Lellc: Chaves (M DB- PR)- Sr, Prc~identc:, peço a palavr:.t, por 
t.lclegaçi'1o da Lit.lerunça d:1 Minoria. 

O SR.I'RESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a p:tlavra ao nobre Se· 
n;tdor Leite Chaves, que falará por delegação da Lideranç:1 do M DB. 

O SR. LEITE CH,\VES (MDB- PR. Por delegação da Liderança do 
MDB, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Estou trazendo uo conhecimento desta Casa um documento da mais alta 
importância e alcance. Que documento é este? t uma proposição da Igreja 
para que haja, no País, uma revisão completa dos métodos c dos meios até 
aqui utilizados c que resultaram nesse regime altamente conccntracionalista. 
A própria Igreja informa que nesse trabalho recorreu ao estudo c à expcriên· 
cia técnica do I BRADES c seguramente deu a esse Instituto as coordenadas, 
a fim de que esse documento finalmente viesse a lume. Ele está na íntegra ho· 
je, no "Correio Braziliensc", c Sr. Presidente, é um documento de profunda c 
elevada indagação. 

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

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Com muito prazer. 

O Sr. Mauro Benevldes (MDB - CE)- Senador Leite Chaves, cu real· 
mente me detive hoje na apreciação d~sse documento preparado pela Confe. 
deração Nacional dos Bispos do Brasil. Trata-se de uma manifestação da 
maior importância sobre o momento social brasileiro. V. Ex• faz muito bem 
cm trazê·lo para apreciá-lo da tribuna c, naturalmente, suscitar aquele debate 
que a releváncia do tema, logicamente, possibilitará entre V. Ex• c os outros 
integrantes desta Casa. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Exato! Eu agradeço a V. Ex• c 
o documento será transcrito para servir de debate, nesta Casa. É um doeu· 
menta de uma Igreja renovada. Não é mais a Igreja que, ao longo dos anos, 
serviu à classe dominante- é da Igreja de hoje que substituiu as poltronas ai· 
catifadas, para a cura do peso de consciência dos exploradores. para 
substitui-las pelos bancos de madeira, para o repouso dos homens que lutam. 
realmente, em favor do povo! f:: a Igreja que rcnctc aquela tendência de Bis· 
pos como Dom Hc:ldcr Câmara, Dom Casaldaglia. ou Lorschcidcr - O. 
Arns de São Paulo; é a Igreja hoje unida na preocupação deste fato agressivo 
que é a realidade brasileira. 

O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Com o maior prazer, nobre 
Senador Marcos Freire. Ouço o aparte de V. Ex• · 

O Sr, Marcos Freire (MDB- PE)- Nobre Senador, o documento da 
Igreja do Brasil, vem à luz, 48 horas depois da Bancada dos Srs. Senadores do 
MDB ter aprovado diretrizes de política cconômica c soei~! para o Brasil. 
Embora entre esses dois fatos não haja nenhuma correlação de causa c efeito, 
mas, a coincidência d;,t divulgação de ambos, me parece bastante simbólica, c, 
uo mesmo tempo, exprcssiv<t, de uma angústia nacional por novos rumos 
pura o Brasil. 

O SR. LEITE CHAVES (M DB - PR) - E u coincidência de linhas ... 
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- De forma que, é bom que se ussi· 

n:tle este fato, porque evidencia que selares expressivos d:t sociedade brasilci
ru jú não se conformam em receber de mão beijada um modelo que nos foi 
imposto pcl<t força c que contraria os interesses nucionais c populares deste 
Pu is. E lodo o espírito do documento a que V, Ex• se refere, neste instante, 
coinddc cxat:lmentc com ti filosona que inspirou aos Senadores do M DB. 
No momento cm que o utuul Presidente da República proclumu a três por 
'JU<llro :1s su:1s mãos eslendidus paru reconciliar ti Naçilo, p:trc:ce-me que nós 
outros estumos oferecendo à Nuçi'lo algo de concreto. especifico c parumcntH· 
do cm torno do que se: pode diulogur e se pode dcb:ller sobre as gr:tndcs ques
tões n:tcionuis. Que o Governo, portunto, desperte pur:t esses fatos, porque 
nwstr:t que a lgrcj:t, l:tmbí:m, sc incorpor:t :to movimento social, representa· 
Uo nZio ilpt.•n;ts pelo MDB, m;ts pclos c.~tudunte.'i, trahnlhadorc:s, cmprcs{trio.o.; 
~:nmprometidus com os interesses nacion:lis c, cm unissuno, pedem novos ca· 
minhns p:m1 o futurll deste J>uis. 

O SR. I.EITE CHAVES {Milll- PR)- Muito llhri~aull Senador 
t\.l:tr~:ns Freire. E desse documento elahorat.lLJ pcll) nosso partido, vim ter cu· 



nlh:.:imcutn hnjc, pmquc ~ti :rntctllllt:lll rc~rc~sci de \'ial!t:lll. Realmente. gu01r· 
d:1111 trma i1r;mdc -.cmclh:m..;a rW'> ~cu~ rarúmctr,ls c nm seus pontn'> l'und;t· 
mcnt;rr~. 

\'cj:r que ll tln-.:umcnlo tia lg.rcja, tl modelo Sllcial que a lgrcj01 propl1c, 
l.:'lllllC~·;r ptH '>UJerir uma rcvis~lil da pnlitiea d;r terra;.: da c ... tnrtura fundi;'rrra. 
T11dt1' ,;dlellhls 4lll.: num Pai~ com c~ ... ,r ... propnr~,·tit'~, cm 4ue .1 lena se adr;r 
c\tfl'lll,!lllctlte l.'tliH.'Cntr:td:r, n;itl h;rvcr;'t salva~,'iiu. r"\:'tn h;i r.:~ r me:, pnr m:ti., 
p~·r(cihl qLII.' ... ej:r que pn~s;J llllldilf liS !>oÍIWis de lllilqdnalinu.;ilo Cllllllll.' ll(lS 
'iiL'Illtls. Trtdtl aqur elllllCÇa :r partir da terra: ou a demncratintmos nu tende· 
rctrws :.1 vi\cr dias l'ada ve1 mais difíceis, assistindo a um dr;tm;t cada \'C/ 

m.ris :rccntuado, dth nrargin:rlitadns, J;rs miros csll:nJid;rs ncstc Pais. 
l.m .... cguida, ofcre.:c suhsidin ... para cl:r'honrç~o de um plano corajoso rw 

-.cltH ,.,,dai. 'I ud,, cnm ba ... c.:. o~ fundamcllltb que fnr;.un rncllwr difLmdidns 
.r r,·, ... ;r Con ti:r~ncia de l'uchla. q uandll :1 Igreja viu ~1uc 1J .... cu t.Jcvcr n~llJ ~nn· 
Shti:r ;,rpcnas em encaminhar alnws p:rra um outro reino, tendo -.:onhl dever 
t:unhi:m n de tr:rtar d:rs populações rnurginalit.adas, dos sofrimentos, do~ an· 
-.cin~ humano.'>, no meio do 4ual tem ela vivido nestes últimos tempo~. 

~I ais ;!diante o ducumc.:nto refere-SI! ao .. cU~hls sociais, aos conllitos inc· 
"itú.veis 4~11: havcr~w dc surgir ... c uma rc:formulaçiio nüo l'or feita de um:1m:t· 
ncira vcrticulizada c urgente. 

De.~w~:;r·.'>C no documcnto este trecho quc diz: 

"As conscqUi:nci:rs d;1 situw;iio já se fazl.!m sentir. r\ pnlitica c~· 
t(t sendo corrig.id:1 à br.rsc dc.: connitos na medida cm quc outros 
mcio.~ dc corrcçiio não for:1111 tolerados por se revelarem ineficazes. 
,, Igreja reconhece o valor construtiva das tensões sociais que, den· 
tro das c.:xigêncius da justiça contribuem para garantir :1 libc.:rdude 
dc direito, cspecialmente dos mais frucos." 

E mais adiunte: 

"Notc·se, entretanto, que o custo social dos conllitos será ine
vitilvel, cnquanto não se enfrentar o custo socir.rl :ainda maior da 
conccntraçào da riqueza." 

"No Brusil exist.; foÍne, subnutrição, como vem sendo rcvcla
do, dramaticamcnte, pelas pesquisas do JBGE. E nem por isso a 
dívida cxtcrna diminui." 

M uis adiante: 

"Diante dessa situação uma conclusão parece se impor: a revi· 
s5o da politica económica deve ser orientada no sentido de investir 
no homem, de criar condições de valorização do capital humano. 
Esse deveria ser o crilério decisivo da revisão que se apresenta não 
só como necessária mas urgente." 

M:~is adi:~nte: 

"Nenhuma democracia pode resistir às tentações totalitárias, se 
não se apoiar no próprio povo, pclu satisfação de suas carências c 
pelo atendimento de suas legítimas aspirações.'' 

M uis adiante: 

··Em 7g, porém, ainda estávamos muito longe do nível de 1964. 
Com o sulúrio mínimo atual, não se pode adquirir mais de 70% do 
que se adquiria com o salário mínimo de 1964.'' 

Mais adiante: 

"Não se pode censurar de irresponsabilidade aqueles que pro
testam contra um estado de coisas do qual não tiveram nenhuma 
responsabilidade, fruto de decisões nus quais niio tiveram nenhuma 
participação," 

A presença, Sr. Presidente, da Igreja de maneira diretu, consciente, é um 
fator novo de grande import:lncia no Pais. 

Tenho certeza de que conscientizada como cstã hoje, a Igreja jamais se 
prc:stariu a estimular as scnhorus rezadoras para em Silo Paulo darem ubertu
r:l itqucle Movimento de 1964. Umu igreja politizada e consciente i: fator tam· 
b~m de segurança c tranqUilidude. A voz da Igreja nunca careceu de scr tão 
uuvida quanto desta vez, porque é a primeira vez que ela fala uma linguagem 
clara. Temos até a convicção dc que nu Nicurãgua os sofrimentos seriam mui
to maiores, muis dolorosos c mais pcrsistentes, se não fosse u participuçào 
cfetiv;.r du lgrc:j:1. 

A lgrc.:ju, hoje, é umuuliadu do Puls, de suas classes sociais murginulila· 
das. E lu fcz uma extruordin1íri1r opçiio entre o povo e us li.1rçus cxplomdoras, 
entre o Puís e os orgunismos sinistros como o CCC, como o EsquudrUo du 
t-.·1urtt:, como :1 TFP, c.:\a prcfc:riu o caminho dalihc:rdude, nu certc:zu de que 

n:'rrr havi:1 nulrn ~;uninhn, llillra alternativa 'cn:'1n a ahcrtUTi!, nfw apcna~ 
uma :1hcrtura Jernncr[!tica, urna ahcrtura formal, mas uma ahcrtura de ptrs· 
pcL'l i\'i!'> ccnnúmka~. a dcmm:ratizaço'1n do~ meio' de prnduçirtl, a p11s~ihilida· 
de de se asscl!urar an !rnmem cssas allcrnativ;!~, c niio apenas c~s:t'> de ~c tnr
nar ma i'> ricn se nascer mun meio de afnrtunadns c de se tornar l'XIrcmamcntc 
mi,cr:'t\'CI ~c n;!s~cr nesta onda dc mar~inalitaçi'1n que açarnhan:a ~o:w; do 

P;d.'. 
:\ vnt da lprcja carc~.:c ~cr ouvida; n documento é do mais :dtn \·,rlnr. d;1 

rn:tis :!I ta nnport:incia na a\Ualidadc. 
De l'orrna. Sr. ]>residente, quc, inwrrnrandu :w meu discursn, 

tran,L·rcvcndo-n no., An;ti'i do Cnn~rcsso, c:>pern que marquemo-.: aqlrt um 
momento dc :ri ta clcvaç;'to politic:1, c.: quc cstc.: documento pns'ia ... cn·ir para a 
rclle:o;frn c para dchates valiosos c aprofund:rt.Jos, porque ele parte Jc oqmni~
mn de gr:rnJe .'>;!hedoria. dc grande responsabilidade, c que hoje, ern r:11f1o da 
realidadc dura cm que vivemos, p:~ssou a enxergar os fatos sociais, a re:rlidadc 
brasileira :ttr:tvés dc outras frestas dc luz, de outros p:rdrõcs de dcmLlCrati· 
taçful politica. (Muito hcm! Palmas.) 

IJOCUMENTO A QUE SE REfERE O SR. l.t'/J'E C//A l't'S 
EM SEU IJ/SCURSO: 

O MODELO SOCIAL QUE A IGREJA PROPOE 

"Suhsidios para uma politic:t social", é o estudo destinado ;,r ajudar :1 
compreensão d:1 crise atual, ofcrcccndo sugestões p:~ra superação, quc a prc
sidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB, cnco
mcndou ao Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Soci:1l- !BRADES, c 
que na semana passada foi encaminhado às lideranças politicas c de classe. 

Basicamente, a Igreja se coloca lado alado dos governantes, cmrresí1rios 
c demais classes da nossa sociedade, buscando, através de sugcstàcs, premo· 
vcr a redução, urgente, dos desníveis materiais c culturais entre classes e re
giôes brasileiras. 

A Igreja propõe uma sí:riu revisão da politicu da terra c da estrutura fun
diúria, no sentido de garuntir, de imediato, a permanência n:1 terra daqueles 
que ncla trabalham, pelo assentamento dos milhões de famílias sem terra, sus· 
t:tndo o processo de expansão acelerada de um capitalismo agrário, dando 
condições jurídicas c financeiras para a produção de alimentos de base aos 
pequenos produtores, proprietários ou não, a fim de evitar a prolctarização 
da mão-de-obra rural e a e:rtploraçào da mão-dc-obm dos boias·frias. 

Convicta de que chegou o momento de questionamento, a Igreja já suge· 
re uma modificação no desenvolvimento que inspira nossa política económi· 
cu. "Nenhum modelo é perfeito ou definitivo, por isso todos precisam ser 
continuamente aperfeiçoados" - afirma o documento. 

Oferecendo esses subsídios pura u elaboração de um âmplo e corajoso 
projeto social, a Igreja, por sua vez, procura ser fiel à vigorosa condenação, 
confirmada cm Puebla, dos grandes sistemas c ideologias contemporâneas, 
"o liberalismo capitalista c o marxismo, que se inspiram em humanismos fc· 
chados a qualquer perspectiva transcendente. Uma, devido a seu ateísmo prá
tico, a outra, por causa .da profissão sistemática de um atcfsmo militante", 

Aqui, os trechos principais desse documento, que, como' disse o presi
dente da CNBB, Dom Ivo Lorscheiter, se destina ni!o só ao Governo, mas à 
Nação para que sobre ele haja rencxào. 

Apro~<ntaçio 

Bispos da Presidência c da Comissão Episcopal da Pastoral da Conferên· 
cia Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), sentindo como muitos de nossos 
irmãos, a gravidade da atual situação social brasileira, dccidima5 solicitar u 
um dos organismos anexos da CNBB, o Instituto Brasileiro de Desenvolvi· 
menta Social (I BRADES), um estudo destinado a ajudar à compreensão da 
crise atual c :1 oferecer subsidias para sua superação. 

Tendo recebido esse trabalho c depois de submetê-lo à nossa apreciação, 
rc:solvcmos assumi-lo c apresentá-lo agora, com o objctivo de colaborar para 
a construção de umu pátria cuja grandeza consiste principalmente cm promo
ver u relicidade e a ulegriu de seu povo, pela reduçi:io urgente dos dcsnfveis 
materiais e culturais entre classes c entre regiões. Nosso obJctivo se resume as· 
~im c:m cooperar para uma puz social fundada nu justiça. 

Nilo há pretensões de elaborar um projeto social global. Nào é nossn in· 
tcnçào dur lições, mas upenus dcspertur a consciênciu de todos os homcns de 
boa vontade para lligumns das mais gravts cxigincins de uma politica social. 
l':tru tanto, partimos dus urgências que sentimo/i na nossu cxperiênciu pusto· 
rui, a qual se propõe tumbém explicitar us implicações sociais do cristiílnismo 
cuja mensagem é nossa missão anunciur. 

Partimos da consciência de que todu injustiça sociul tem umu dimensão 
éticu, cnquunto tem sua origc:m últimu numu situuçito de pecado, du qual to-
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dos somos rc .... pon.o,úvcis, paru a qual todos contribuímos com as mais vuriu· 
das formas de nosso egoísmo c d<i qu<JI podemm c queremo!! ser salvos pela 
~r<~Ç<t do Cristo libcnador. 

Examinando tais problemas, sob o cnfoquc da justiça, especialmente da 
jliSliça devida aos mais dcsvalidm, temos a certeza de não t:sl:trmos trutando 
lk M.suntos apenas materiais c de não estarmos ubdicando de nossa missão 
csscncialnu.:ntc cvungclizadoru e pustoral. Pelo contrário, não falando dcs~cs 
problemas que anigem nosso povo, o c::xcrcicio de outros aspectos de nossa 
missão can:ccriu de credibilidade e força persuusivu c mereceríamos a condt. .. 
nação bíblica de [alsos pllStorcs (Cr. Ezequiel, XXXIV. Sss). Nossa prCOCU· 
p:u;fto C procurar concretizar para o Brasil o grave compromisso que, com o 
cpiscopudo latino-americano, assumimos cm Puebln para com os pobres, a 
exemplo de Cristo, 

O Desenvoh'lmenlo Brasileiro 

O Brasil atravessa uma fase de transição politica. Gestos concretos de
monstraram, tunto por parte da naçllo como do próprio Estado, que termi
nou uma fase no processo político brasileiro c que uma fusc nova devt: co
mccur. Entrc.:tanto, sabemos o que deixamos, mas não se define com clareza 
aonde devemos chegar, na mc:dida cm que a reforma política, que teve gran
des valores positivos com a revogação da legislação de cxccçüo, vem agora 
sendo cqu;1cionada cm termos quase que exclusivamente de reforma parti
dária, esta vem sendo absorvida por estreitos cálculos de patrimônios eleitorais, 
sem que apareçam definições claras de programas consistentes. O que ha
vcriot de grave cm wl contexto, seria o risco de se subestimar a importitncia dc 
se dclinir um modelo político mais adequado, cm favor do atendimento imc~ 
diatist;t de urgências inadiáveis. 

Por outro lado, as tecnocracias aliciais se cmpenhum num esforço de dc~ 
fc:ndcr JS prioridudcs cstabclccidas pelo Governo, preservando a todo custo a 
politicot económica contra as pressões que vem sofrendo das bõJsc=s insatisfci-
tas. 

1\ politica t•cm/Úmicu hra.rih·ira historic:tmcnte funcionou, atingindo Jté 
mesmo por vezes taxas miraculosas de crescimento, mas sempre apoiada 
sohn: uma injustiça estrutural. Duruntc muito tempo a economia foi bem ou 
suposwmcnte bem, c o povo realmente mal. Hoje são poucos os que podem 
cnntcst;tr que ambos vão mal. Foi um desenvolvimento presidido por umu 
polític;t, com c:~ractcrísticas que cxigem uma aprccütçiio. 

i' Foi uma politica q1u• t'Jtimulou a concentruçüo .wdu/ du rnu/a, como 
aparece inquestionavelmente dos dados seguintes. Estatísticas bem conhccidas 
mostr01m que cm !960, os 50%, ou seja, a metade da populaçiio milÍS pobre 
otinda participava de 17,7Jr,'i) da renda nacional, enquunto que uos 30% sc
guintcs c:~biam 27,92% da mesma renda, licando para os 20% mai.~ ricos 
5-l,J5r,(,, Em 1970, a Wt/Ct'lltruçào da rf!ndu uumentava nas mãos dos mais fa· 
vorccidos: os 20% m:1is ricos detinham 62,24%, deixando 22.~5% para os 30% 
seguintes c sobmndo apenas 14,91% pura os 50% mais pobres. Em 1976, u si· 
tuuç~o se agravu: os 20% mais ricos já concentravam 67% da renda, ficando 
apenas JJ,H% para a metade mais pobre. 

As percentagens se reportam à Renda Distribuída, a segmcntos da popu
lilçfio cconomicumc:me ativa, não incluindo o grande contingente dos que não 
têm emprego ou que vivem de biscates ou outras formas de subemprego. Elas 
mostrum como apenas 20% dessa população, não só concentra mais da meta· 
de da renda, como mostr:~m tambt:m quanto essa concentração aumentou 
nos anos considerados, Segundo us mesmas fontes, eriquanto a renda média, 
cm cruzeiros de 1965, dos 50% mais pobres passava de 73,40 cm 1960 para 
140,40% em 1976, pura os 5% mais ricos, no mesmo período, passava de 
1.131,00 pura 4.637,00. Assim, n di[erençn da renda dos 5% mais ricos, que 
cm 1960 era quase 17 vezes maior do que a renda dos 50% mais pobres, pus· 
sou, cm 1976, a ser mais de 33 vezes maior. 

Umu política que funciona sobre estruturas sociais injustas, pura conti· 
nuar a funcionar procura manter essas mesmas estruturas. Jll. agoru, porém, 
sob a pressUo dos dinamismos liberados pela abertura polfticu c pela maior 
orgunizaçiio c capacidade de luta de setorcs populares, as autoridades respon
sáveis, em vez de se anteciparem às reivindicações, a partir de uma revisão da 
própria politica, vila capitulando unte as exigências dos sctorcs sociais mais 
conscientes, mais cxplorudos' ou mais organizados. Correm assim o risco de 
procurar urna aparente paz social no preço de concessões cudu vez muis con· 
traditórius da lógica du politica. 

As conseqUências dessa situuçilo já se fazem sentir. A politica estll srndo 
mrrigitla à ba.H' de conflito.t, nu medida cm que outros meios de corrc:ç~o não 
for um tolc:rudos ou se revelaram ineficazes. A Igreja reconhece "o valor cons· 
trutivo das tensões sociais, que, dentro das cxigêncius du justiça, contribuem 
ruru gurnntir ulibcrdude de direitos, especialmente dos muis fracos" (Pucblu, 
l :!2K). Mas us correçõc:s ~base: de conflitos têm um nlto custo sociul que deve· 

ria ser cvit:tdo, podem dcnagrur rc:ações em cadeia que acabam por destruir 
as possibilidades de diálogo c de plancjamcnto rucional. Note-se entretanto 
que o custo social dos connitos scrft inevitável enquanto não se enfrentar o 
custo social ainda maior dói conccntrução dil riqueza. 

AJ corrt>çih·s ohtidas a prt•ço de confliloJ atendem às urgências de .H'fOrt's 
mais organi:ado.t, ma.r nün corrigem a it~jusliça estrutural que afeta auJ milluirs 
daqut'les qm• nüo têm condiçüe.r de .ft! orga,i:arem rm grupo de pre.wio. 

As correções feitas exclusivamente como respostas a pressões ncutrali· 
zam os esforços tendentes a implementação de certas prioridades, que não 
são priorid:1des de um regime, mas as rcuis prioridades nacionais, como a su· 
peração das carências básic11s da população, em mutêria de alimentação, de 
habitilçào, de s~úde, de educação, de segurança, a superação du crise energé· 
tica, :1 cri<~ção de empregos para uma população com altas taxas de cresci
m~:nto e urbanização. Noua politica económica pode se aproximar de uma im
pa.r.te: qualquer estratégia adotada pura enfrentar uma das prioridades, co· 
meça a gerar consequências cm cadeia cm outras áreas prioritárias cujo aten
dimento neutraliza os resultados da estratégia adotada, E o caso tlpico da 
prioridade dada ao equilíbrio da balança de pagamentos, visando ao controle da 
db·ida externa. Produ:-se para exportar, mas o Bra.ri/, /apregoado como o se
gundo paú do mundo e:cpor1ador de alimentos, é obrigado a importar alimentos 
básicos iwuficlentes, aliâs, para atender as carências alimentares da população. 
No Brasil existe: fome, subnutrição, como vem sendo revelado dramaticamen
te pelas pesquisas do IBGE. E nem por isso a dívida externa diminui. 

E ainda o caso típico da prioridade do combate à inflação, inspirado 
numa teoria perfeitamente ortodoxa, mas que na prática não funcionou e que 
hoje questionada diante do impasse já observado de uma inflação monctflria 
coexistindo com a estagnação econõmica. A prova gritante é o fato que a in· 
Ilação disparou para níveis e para um ritmo de aceleração observados em 
1963. 

!,ara explicar o fracasso não se deve recorrer sempre, c só, ã cri.fe do p~· 
trrilt·o. O uumento do preço dos combustíveis líquidos depende de decisões 
que escapam ii O Brasil, que afetam a totalidade das nações não produtorus e, 
o que~ mais grave, era um ruto perfeitamente previsível. a partir de 1973. 

Outra conseqUência prende-se a um aspecto básico, imediato, de nossa 
rcalidude: no Brasil, sua grande riqueza, a riqueza humuna, não é dcvidamen· 
te v:tlorizada. Tomaram conta da grande riqueza do País, a riqueza humana. 

Basta considerar ulguma.s dus grandes categorias em que pode ser dividi· 
da. Até hoje não devidamcnte valorizada. 

U mu primeira grande: catcgoria é a dos marginali:udoJ, daqueles que vi
vem à margem, produzindo o que consomem c consumindo o que produzem. 
Vivem praticamente fora de uma economia monetária, porque sua partici
pação na renda nacional é tà~ ínlima que os exclui mesmo das formas mais 
clementures da participação na vida politica, social c cultural du nação. Eles 
sào uquclc:s milhões que constituem a massa silenciosa, impedida de se orga
nizar para afirmar os seus direitos. Imensos recursos humanos, estão sepulta· 
dos nessa massa anónima que nunca serão potenciados para o grande de~afio 
do desenvolvimento. 

Uma segunda importante categoria t: a dos de.rempregado.r. E constituída 
por aqueles que, ou tendo emergido da marginalizaçfio através dos movimen· 
tos migratórios, ou tendo chegado â idade produtiva, batem, âs portas do 
mercado de trabalho sem conseguir entrar. Mesmo que suas taxas oficiais não 
sejam alarmantes, se comparadas com as de desemprego de economias descn· 
volvidas, elas se referem a um contingente humano numericamente considc· 
rávcl c que no Brasil, tem duas características agravantes. A primeira é que se 
trata de um potencial humano dcsassistido, num pais como o Brasil onde não 
existe ainda o seguro-desemprego. A segunda é que se trOta de um potencial hu· 
mano em rápido crescimento, devido a três ratares convergentes: a aceleração 
do processo da conccntraçilo urbana pelo êxodo rural: o crescimento da ge· 
ração jovem nascida cm período no qual eram ainda 'crescentes as taxas de 
natalidade, o aumento do custo marginal da criação de novos empregos. O 
problema, que já no inicio da década tinha sido prenunciado, assume uspccto 
particularmente grave porque atinge severamente todas as classes sociais. 

A terceira categoria t: menos importante numericamente, mas onera pe· 
sadamente os recursos disponíveis c escassos da Nação. J:: a categoria dos mal· 
tmpregadoJ, especialmente numa burocracia improdutiva. de cuja pletora 
silo rcsponsaSvcis o clientelismo político c as rormas mais ou menos acintosus 
de cmpreguismo c favoritismo administrativo. O peso dessa categoria, causa c 
ereito da complexidade de nossa burocratização, jú é objeto de atenção cspe· 
ciul do Governo. 

A quarta cutegoriu, provavelmente a mais numerosa, é a categoria dos 
.whemprt•gt~do.r. Ela se estende, com maior ou menor intensidade à quusc to ta· 
lidudc de nossu força de: trabalho. E constituída por todos aqueles que não 
encontram emprego de tempo totul, uqucles que silo fruududos uté no salário 



rnininlll, ;r nr;lo-dc-tlhra feminina c infarllil c.xplorada crn Ji'1hrka~. l'a~cnda., c 
rc~idCrli.:i;ls rartkularc., c <~qudclllJUc,j~ intcgrou.lns no mereou.ln de tmhallw 
prndutclll 11pcna~ urn11 pcLJucrw parteJo que poJcriam produtir. 1: ~obre c.,~:l 
!..'iltegoria que pe~a o rnaitlf equivoco Jc lltl!ISil politii.'il Mh:i;rl. Categoria de 
h11i.\a produth·idade n:1n f<~tjLr~. segunJu as teorias ortodn.\Ot.,, :1 aumento~ 
'alari;ris. ~l:rs o.~ LJIIC as.,irn tlcdJcm p11rcccrn CSlllleccr-se LJLJC eM;r catcgori:r 
prndut pouco ptlrLJUC é: suhalimcntaUa, porque é torturada por tran:;,ponc~ 
cnletivos rnassacrantcs, porLJUC mora cm t:ondiçôcs que n:'ro permitem :1 rccu
rera~o·!ro do~ Jcsg;rstcs Uiúrios, porque vive :Jcuml:l pelo mcdn Ja viulé:ncia, 
ptHLJIIc morre corrulJ;r de Jocnç:1s. A vcrd:rJc é que n:~s condiçlh~s rc:ri~ de 
vida cm que se encontra, ela não pode atingir taxas de produtividade nwiores 
do que :rs que dela süo exigidas. 

lncorpor:1r, simplesmente, no processo produtivo maiores contingentes 
humanos nas mesmas condiçtics seri:~ a pena.~ :rgrav:rr o prohlcm:r sod:rl. P:1r· 
tir para a política do aumento da produtividade, através de investimentos 
rrioritariumcnte intensivos de capital, scriil apenas aumentar os cfctivos da 
scgurH.ht c:ttcgnria. 

Di:rnte dessa situaçi'"ro, unw conclusão parece se impor: ;r revisiio da poli· 
tiJ::I ccontimic:r deve ser orientada no sentido dc investir no lwmcm de ~:ria r 
condit;ôcs Jc v:rlorizaçito do c:tpit:rl humano. Esse dcvcri:r ser o critério dcci· 
sivo d:r revisão que se apresenta não sú como ncccss:'rria mas urgente. 

Ncnhum rai.~ pode enfrentar com ê."<ito o desalio do dc~cnvolvimento. 
pcrmitindo-se n despertlício dos próprios recursos humanos. Nenhuma de· 
nlllcraci:r pode resistir as tcnt:rçtics tot:rlitúrias, se não .~c apoiar no próprio 
pnvn, pela satbf:rçiro Jc suas cmi:ncias c pelo atcntlimcnto de .~u:~s lepítimas 
asrir:rçôcs. 

As conseqUências U:t politica económica, aqui cxplicitatlas entre outras, 
aront:~rn rar:~ uma mesnw dircçiio: 

.\'áo ,; mai.1· fl/J.I'.I'il'd mt•mwr J:/i.•ito.\· ,1'1'11/ llfingir :1.1' ((1/I.I'U.I', IUio t; mais pos.l"i
l't'/ !'.l"flt'rtlr 11.1" cmtllito.\· para oworgar COIU"t'J.I"fit·.l·, E indiJf't'II.Wil'l'! tfllt' t1.1· allfori
dadt•.f competente.r questionem a própria politica, st•gundo a qtwl \'em palitam/o 
o planejamento nacional. 

As J:tmsidcraçôcs que prccr:dcm revci:Lm u imporuincia d;.rs medidas que 
\·Cm scnUoplanejadas, tendentes a g:rr:rntir <I possível c.,t:rhilid;rde do., ·'•ri:'! rio~ 
reais. comn :r p:trticipaç~o efetivo:t nos lucros c no :uuncntn da produtividade c 
;t prngrcs~iv:r corrcç:io d:1s Jistorçôes introduúdas num passaJo recente. f: Jo 
<.:llllhceimCntO de todoS 01 tremenda crosrto Sofrida pcJLl poder :l{jlliSiti\'0 d:tS 
rcmuncnrçties rccehidas rclos uss:rl:rriados. 

Dns d;rdos oJici:ris relativos tr evolução dos s:rUrrios c custo de viJa, ~c 
rnUc vcrilkrr, que os índices do poder ;rquisitivo do., s:rlúrius cucm a p;rrtir 
de 1965, revelando uma leve innc:xào ascensional só a partir de 75. Em 78, po
rém ainda estávamos muito longe do nível de 1964. Com o salário mínimo 
utual, nilo se pode adquirir muis de 70% do que se udquiria com o salário 
mínimo de 1964. 

N:lo h:'r cx:.rg;:ro cm alirm:rr que o ilusúrio milagre brasileiro foi pago cm 
grande parte relu erosão dos s:rl{trios do robrc. pelo arrocho salarial por ele 
!1-nfrido Jur:mtc tantos anos. 

t\ protcçào Uos s:tlúrios re:ds dependem basicamente da cstabilidudc dos 
preços do consumo b:hicos das classes desfavorecidas. Alguns puíses vêm ;u.Jo. 
lólnJo com ~xito es.~u rulitic:r, por exemplo, no que diz respeito :tos produtos 
para a aliment:rç:io. Um pequeno número de alimentos h{tsicos tem seus 
preços rigorosamente congelados, inalteráveis, por todos os meios, inclusive 
pela pesada tributaçüo do consumo conspícuo, pelo subsidio c uma justa poli· 
tic:r de crêdito :ro pequeno lavr:1dor que proUuz par:r o consumo interno c n:'ro 
p;rra :1 gr:tndc cxpnrt:tçiw, pelo controle rigoroso dos preços dos insLmlOs 
potra a produçüo ugrícola e, especialmente, por um combate implacável uos 
atravessadores que se locupletam à custa do produtor rurul c do consumidor 
urhano. 

E.ft/ldO.\", já preparadoJ pdo I BGE, dtwronJ/ram que a alimelllaçiio de 80% 
dw hrmilt'iroJ se mlu:: a 8 a/inwtto.1· hci.lko,\·. Guru!llir a cst:rhilidadc Jo~ 
preços dos mais essenciais equivaleria a uma importante contribuição paru a 
JJ:I"csa Jus .~;rJ{rrius rc:lis. fvlcdidas e{jUÍVUlcntcS rodcri:rm ser CXICIJsiva~ ao!l 
~;c tores J:r .~:rúUc c Uo vcstu:lrio, sem mcncionm us mcdilia11 :wunci:rd:rs cm l':r
vor d:r hahitaçãu rnrul:tr. 

A viahllizHçiro de medidas, como us .wgt•ridax, surõc u coragem do guvcr· 
no c suu imaginaçüo criulloru para gerar estímulos cm favor lias invcMimcn
tos populures ti destinuçüo colr:tivu c social e par:t desestimulur os Üll't'.l"//mt'fl· 
/0.1" .l"t'nWdrlo.l· destinados uo consumo supérfluo c conspícuo. Se o governo 
pretende convocar a inicintivu privada pura essu vcrdudciru cconomiu de 
gucrr:r, é preciso modificar us rcgro1~ do jogo, de muneiru que o que dar{rlucro 
scr{r produzir uhunduntcs e barutos ulimcntos populares, tecidos populares, 
c<r~~as rnpul:trcs, rt'rnédio.~ de primeira ncccssidude. 

t\ mc.~111;1 cnra~crn c LTiativid:idC ~;'1o c:o;i~id:t~ para cnfrcn\ilr m prtlhlc
m;p., do campo c dtl r"llrno do1 urhilltitaç;·u,, c'trcitanlCntc rci:~J:itlnadn~. 

~:10 h;i nrai' p!i~~ihilill:tdc de rc.,nlvcr 11.1 l'rohlt•ma.l dos grwuh•.1 t'e•nlro.l 
urhunm, cnqu:~nto o voiLrrnt: total do lJliC é g:r~tu no L'llll~UilHl priv:rdo fnr in
wmp:~ravelmcnte maior do que é Úll'l'.lfido nm scrvit;o~ pl1hlicns. E o que 
tran~parCJ:C Ctllll nfU~J:antc cl;rrc/il, por C'crnp!n, llll .11'/llr do.\· /rall.lpllr/1'.1'1 di
rct01111CIIlC li!!<~do ;rn prnhlcmil da crhc encrg~tic;~. 

Nfw podemos tllllitir aqui uma pal:rvra suhrc tl c~cúnUalu diis condiçôc~ 
subumanas cm que vivem as popu/açth•.1· das pt•rifnias urh,ma.1· t' daJ fin•t•hu. 
Fult:l, por vc1.cs, :r coragem para enfrentar r:sse dcs:rlio, porque se supõe 
lr:rtar-se de um problema inlinito. Mesmo qu~: se consiga renliz:rr ali as exi
gências mais dementares de urbanizaçüo c muitos cri:cm que, prcci!>amente 
por isso mesmo, :rs favelas existentes continuarão a crescer e outras haveràu 
de :rparccer. 

O lwml'lll do mmpo, 1'.\'PIII.w th• .1'/W tlorra,.fit.'l/.fÚci/nu·nll' atraiJo pela vida 
da cid;u.Jc. ~l:ts n:io enctHltra os mclrtl.~ de eh~o para colocar sua cusa. Cad:r 
metro cst{r na rniru dos esrcculadorcs que nhrigam o~ pohrcs 11 serem nllma
dcs mesmo dentro dn perímetro urh:rno. 

A vcrd:~dc L: tJUC o problema nilo L: infinito c que ele tcrmin:rr{r quando, 
rcpulado o c.~tatuto do uso c da possc do snlo urh:rnor: cri01das <tS condiçt1c' 
mínimas de urb:mizaçüo das favelas. Criarem-se t:rmbí:m as condições mini
mas de urbanizar o faveludo, ou seja, de permitir que ele viva integrudo mr 
vida urbana, com os demais, em condições de vida que lhe permitam pagar os 
impostos c taxas urbanas que lhe dão o direito de exigir, como todos, os ser
viço~ garantidos à população. 

Isto supõe, obviamente, que se aceite situar o problema nu sua perspecti
\'a gluh:rl, yuc se uccitc rever as cstrutur:ts sociuis iníquas que o geram. Porque a 
socicU:rJc dns gr:rndcs centros urhanus vive Jc um:r imposturu qur: el:r ,,c 
rccu~a a rc~:nrrcr. Ptlr um l:tJo, dama contra :ts f:rvelas, como um escúnJ:rln 
Uc promiscuid:rdc, como um reduto de nwrgin:ris. M:rs. por uutro. cl:r s:rhc 
LJUc :1 f;1vcl:~ foi :1 Llnica soluç:io possível etH.:ontmd;r pelo favcl;u.Jo par:r garan
tir os rn:ris v:tri:u.los ~erviço.~ de que :r cidade precisa par:r nwntc:r-sc c porr•t 
J:rcsccr, pelm preços, pelos .~al:'trios, que a prôpria cidade estipul:t par:t os ra
vclados 

Análogo ao problema da moradia, da favela, é o problema da educação, 
suhrc:tudo da e'.lm/arh/ru/1' tio 11/t'l/or. A .~ocied;.rJc clam:r contra :r dclinLJllé:n..:i:r 
infantil c juvcnilm:rs niio se cscand:tlit:r com o imenso contingente Jc meno
res que f:u.em da rua sua escola. Na verdade, nüo seria difícil, sobretudo em 
\'Úrim. btaJos ll:t l;cdcr:tçii<l, rcformul:rr :tl'ida t'.\'Colar c•m termo.\· dt• 11'1111'0 in
lc'Kml. Pahr:s que se cnJ:ontnrmnu mesmo cstúgio de Jescnvolvirncnto <JUC n 
Br01sil j{r o f:rtcm. Nem parece haver falt:r de recursos, pois estes ~ohr:tm par:r 
outros projetas desenvolvimentistas. De novo aqui, a estrutura social iníqua 
aplica o mínimo pura ter müo-de-obru futura, e nilo atende às exigências d:r 
pcsstla humana. 

Cnnw corretivo Uo êxodo rural, rcspom{rvcl cm gr:tnde pmtc pelo :tgr:r
v:tnll.:nto úos prohlcmas d:ts cidaUc!<i, ê preciso cri:rr condições par:r rcgul:rr o 
ritmll d.r urhanizuçào, promovendo c incentiv;rnUu as pcqucmrs c mêdhrs 
agroindústri:r.~ na.~ própri:1s rcgiôcs produtora.~. onJc a miio-Jc-ohra loc:tl 
rosstt ser ainda valoriz:rdu, na.~ :rltc:rn:'tnci:rs sazonai.~. para a construç~o de 
c~truturas básicas, e menores custos do que nos centros urbanos, 

Impõe-se uma sêria revisão d:t polrtica da terra e da estmtura fimdidria, 
no sentido de garantir, de· imediato, a permanência na tcrr:t Uuqucles que nehr 
lrahalb:rm, asscnt:rr a.~ millHics de f<.trnilias sem \!.:rr:rs c Jc ~u~tcr Jc~t:r furm:r 
u prn<.:cssn dcnwsi:rliamcntc ucclcrado de c.-..:p:rns~o Uc um t.:apituJi.,nw 
itgrúrin. ll;mUn cnndiçilCS jurídicas c linanccir:rs p:rra a rrnduçiiu Uc ;rlimcn
tU.\ de h:tsc por p:rrtc de pequenos produtorc.,, proprictúrius ou n~o. evitanUu 
assim a prnlc:turizaç~n d:r rniio-dc-ohru rum! c a cxpluraçiin d;r miio-dc-ohnr 
dns htiias-frias, da.~ mulheres c dos menores. Si'"rn ncccs.~{rrias para t:rntu medi
das ctlrajusas destinadas :r im:cntivar a pmduç:io p:tr:t o wnsunw interno, cm 
vez de incentivar prioritariamente uma orgricultura de exrortaçào. Para que a 
c.'\tcnll:i.n da frnntcir:r a~ricol:1 c: a r:spccul:u;~o sohrc as terra~ nilu se n:ali1cm 
:'ts cu~tils dn llnmcm tJUC ocupou até hoje v:rstas rcgitics dcs.:onhcciJ;r~ do P••í~ 
(índio, posseiro), urge o reestudo de certos programas de desenvolvimento 
que ni'"ttl consideram com o sulidcntc rc~peitu :rs cultura~ Uifcrcntcs. 

i)cvcmns ror lim enfuti~:rr urn fatnr decisivo. 

,\',•tllmmu politirtl.lllda/.lwti c•jim: llt'/11 criadora enquanto n:io l"iler apelo 
aos vitulmente nela interessados, enquanto não .it" criarem mt'L'ani.mro.\· awan
lt'.l tle• /'llrtidparrio, inclusive dm wwlláht•to.l', utravi:s de um<t aute;lllimlibl·r
flmh· ,. Wlftil/fllllia sindicul, cspcciulmcnlc cn<jliUilltl ni'"to se rcmnheccr c :u.:cil:tr 
11 crc~ci111cnto d;r or~anizaç:ln de um pnvtl que vcrn criando ~cu., conai~ de 
participa~o·~n. tjUl' <bcja assumir seu papel nn prtlcc~~~~ de dcrnocr:~tita,!rtl. 
Sú unr puvoquc p11rticip11, :t\.'cita t.:tlll! dignidade m 'lílcrificim dcl,c c\ip.idm, 
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nurn:1 L'oniunlllra ~,Jificil. jú o afirmava <1 Confcrl:n<.:ia ~:~donal Um Bi~ru~ dn 
Br;1sil, cm ~c11 documento: bdgênci:~~ cri~tàs de um:~ ordem rolítica, n1• J 1 de 
1'!77. 

llú unw in!>atisfaç:io gcncralit.adii com relação ü rolitica ccnnómicH. 
/'ara funcionar, rerrnitiu uma crescente concentração dot renda, não atendeu 
;'1~ ncccs~idadcs húsicll\ do povo; c, o que ê mais incongruente, mesmo a~~im 
ni1o funcionou, nu sentido de atingir os ohjctivos a qut: se propunha: comha
tcr a inll:u;üo c reJut.ir :t dívida externa. A credibilidade; dessa politica ~c man
tém ;'1 custa de cxplicaçõe.~ c:~da vez mais sofisticadas p01r:1 coonestar o~ fr:t
casso~. Acontece que o povo nào entende de explicações técnicas: de entende 
apenas os fatos, os fatos concretos, como, encontrar cada semana mais caros 
preços da venda, da feira, da farmácia, dos transportes. O povo nào vive de: 
teorias: o povo vive ou morre de realidades. 

Sempre s~.: p;trtiu da premissa que o atendimento das exigênciiis urg~.:nt~.:s 
de um;.1 politieii sociul i: tarefa de tecnocratas que, para tmb:ilharcm com efi
cácia, precisam do silência dos gabinetes inacessíveis àqueles que sofrem, 
como se estes nào tivessem umu contribuição a d:tr, partindo da vivi:nciu dus 
f01tos que só eles têm. E umu situação que rcnetc a própria estrutura da socic
d;u.Je cm que vivt:mos. Nossa sociedade está dividida cm dois sctore~ c:tntctc
rit.ados por serviços diferentes. São sctorcs de dimcnsões muito desiguais, 
compreendendo, um, :1 imensa maioria presa aos serviços humildes, e, outro, a 
pcquen;t minoria ocupada nos serviços nobres. Falamos cm form:1s de serviço 
t..lifcrcntcs, porque :t Igreja sabt: itpreciur o valor de todas as formas de ~cr
viço. 1:: dcla o .1'/of.:'m: "quem nr10 vive para servir, nrto serve paru viver". Entre· 
tanto, é: fúcil observar que os dois sctores não ti:m as mesmas condições de ser
viços.!~~ ~:!':.:renças graves que; m:trcam a situação de injustiça cstruwral, à 
qual já nos referimos. Entre essas diferenças, destacam-se: primeira, é a mino· 
ria que impôe as regr:1s do serviço da maioria, sem sua pmticipaçào: nivcp; de 
empregos c d~.: s:tlúrios, ~.:ondiçõcs de trabalho. c outras: segunda, não h:t pie· 
1101 reciprm:id01dc nas pr~.:staçõcs dos respectivos serviços, enquanto a totalida
de do' ~c r viços di! maioria gar:tntc a prosperidade da minoria, e~ ta pode aufc· 
rir para seu cnnsumo privilcgi;Jdo uma purct:la considt:r;hcl do~ rcsultadm 
globais; terceira, não hú cqüid:tde na distrihuiçào do rateio final: ;ts renda~ 
continu:un LI conccntr;tr-sc, enquanto hoje no Brasil há mais gente: famima c 
desnutrit.la, sem c:tsa, ~cm emprego, apcsur dos esforços que vêm ~~.:ndu cn· 
~:1i:1dn.~. Cnmpret:nde-st:, nt:~te contexto, a refcri:nci:.t dos bispos reunidos cm 
Puehla, ;"1 existência "dt: ricos cada vez mais ricos its cusws de pohrcs c:tda vct. 
mais pohrcs" ( Puchl:t, n9 30). 

Ni'w ~c p11de censurar de irresponsabilidiide :tqueles que protest:lm con
tra urn estado de cuis:ts do qual não tiveram nt:nhuma respons01hilidade, l'ruto 
de dcciMie~ n.:ts quais nào tiveram nenhuma participação. 

Uma politica cconómica pretende scr urna orguniwçào racional Jc uma 
econnmia crn vist:t de rc:tlizaçào de um detcrmin:~do tipo de dcscnvolvimt:n
to. E nos~a convicção que chegou o momento de questionarmo~ com lihcrdói
de c rcalisnlll oprriprio tipo clt• dt•.n•m•o/I'ÚIIl'll/0 qrw impira tllJ.I'.HJ poliria:. Cre· 
mo., qu~.: sem nwiorcs crític:.1s se aceitou esse tipo, pelo fmo de ter ~iJo ele que 
prl'-l'idiu CIO dt'.H'IIl'oll'illlt'l//0 dos puist'.\' hojt• tlt• t•cmwmia.l· rupiw/i.l'/11.\' U\WI('a· 
da1. "l'rtlll.lp/mlllliNt' pura o /Jra.ül1m1 moclt•/o qm• dt•u rt•sulwdo.l· IU/.1" t'cmwmt'c/.1 
centrais, mas qut•, pelos desequiHbrios internos que gerou e pela depend~ncia t'X· 

lt•mu rm qt1e implica-se, revelou altamenre nocim aos reais interr.ues da muioria 
do pMo hrcHill'iro. N<.tJa indica que se traw do único tipo d~.: des~.:nvolvimcntll 
pnssivel. Nat.l:t indica l]UC se tr:.ttc do mais adt:quado its ~::mu:terbticas especi· 
lica~ da rcalid.ade hr:.tsilt:im, especialmente num momento cm que o~ prúpriliS 
países altamente industrializados começam :1 lcv:.mt:lr um yucstionamcntn 
tiln radic;d sohrc o sentido mesmo no desenvolvimento rcalit.:ido. Nada lhes 
gar:tnte que tcnh:t sentido promover o aumento indefinido de 4uantidades 
mensuráveis, a qualquer preço ecológico, em vis tu de su!ltentar um consumis· 
mo insaciável e insensato. 

O IJruJil uindu u•m tl dumce de não st: comprometer com proce~sos de dc
scnvolvimcnto que podr:m condulir :.to colupso. O Brasil ainda tem chance de 
privilegiar no seu moddo as exigências Uc um desenvolvimento integriil de 
quulidudc du vidu, mais do que o esforço exclusivo de prt:tendcr chcgm aonde 
os outros chegurum. Buscar a pu: intt!rna pt•lu justiça, buscar a justiça pelo 
utendimento das mais humildes uspiraçõt:s de um povo que sofrt:, descobrir 
formas de reuli:r.açào humanu a menores custos ecológicos, são exigêncius da 
4uulidudc de vidu são wlort'.\' maiort's, que: devem se assumidos pnru prt:serv:tr 
as possihilidudes de orientar o Brasil para um desenvolvimento muis original 
cm fum;ilo das nccessid:1des reais de seu povo. 

Conclusilo - A Igreja onuncla prlnclplos básicos 

Puru concluir, repetimos us advcrtêncius que fuziu u CNBB, no docu
mento jil citudo: ti l~:r1'}a pda .wa hit•rarqllitl nào st: ulribui funções 'lUC nào 

... ---------------·----------
lhe competem, ncrn propôe c~triitégi;L~ ou modelos altcrnativm, ma~ U/111111 w 
ul~-:wr.1 l"iiii'IÍiio.\' luí.l'icoJ vi.wmlo ao apafrirmJIIU'fllo do.1· modt'/o.1·. "Nenhum 
rnndc!u ê perfeito ou dclinitivo, por is~o. todos são yuestionávci~ c prcci~>~m 
~cr continuamente aperfeiçoados. lmpcdc·.~c o di{ilogo autêntico quando os 
regime ... 'iC pretendem inyue.~tionúvci~ c repelem quiiisyuer reforma~ além da
quelas por ele~ mc~mos uuwrgada~". (Exigências cristih dc uma lHdcm poli! i· 
ca, nu l2.1J.) 

F a lut desse critério que no~ pt:rmitimos transmitir a~ idêias, 01spiraçõcs 
c críticas que Ci.tpt.amos nas huses. Anima-nos a ct:rtcza de que nos~o depoi
mento ~cr;i :tcolhido, com a mesma sinceridade com que o transmitimm, por 
autorid;u.lcs que dcmnnstr:.tm prcocup:tçào com os problemus do povo. 

Oferecendo esse~ .wfm'tlio.\· para a t'luhoraçiio dt• um amplo I' cora;o.w pro· 
)elo social, procuramoJ St'r fiéis à ri~:orosa condenação confirmada em Pueb!a 
dos ~:randes siJtema:r e ideologias contemporâneas: "o liberalismo capitalista e o 
murxi.fmo, (que) se inspiram t:m humanismosjt'chadoJ a qualquer pcrspcctiva 
transccdcntc. Uma. devido o seu atrúmo prático, a outra, por causu da pro
Ji'isão sistcm:'Hica de um ateísmo militante" (546). 

Procur01mns li.lmhém nos .'iituar na linha do objctivo que ulgrcj:1 do Rra· 
.,jl aprcscnlil cm suas Diretrizt:s Gcr:tis da r\çào Pastoral: "Evangdi~oar a so
~:iedadc hrasilcira cm lransformação, :t r:trtir da opção pelos pobre ... pclu li
hertw;;Uo integr;d do honH.·m numii crescente participuçi1o c comunhão, visan
do ü con~truçr1o d~; uma sociedade fr;Hcrna c ;.munci:tndo 01ssim o Reino defi
nitivo". 

O SR. PRESJOE:\'TE {Silo Coclhu)- Sobre a mesa, comunic;,(,:ào que 
o,cr:1 lid:~ pelo Sr. lu·Sc~:rct{lrio. 

r: lidtl (J wgui/Jii' 

Em \0 de setembro de: 1979. 

Senhor Presidente 
Tenho a honra de comunicar a Vo%a E.'<celência que me ausentarei do 

Pais a p;trtir de 11·9-79, ii tim de particip;1r da III :\sscmbléia Gcr:.d da OMT. 
a rcalit.ar-sc cm Torremolinos, Espanha. 

:\ tcncios;ts ~a uJaçôcs.- Saldanhn Ocrzi. 

O SR. PRESIDE~TE (Nilo Coelho) - A Presidência !icu ciente. 

CUM/'.-1/II:CE.\1 ,\I AIS OS SRS. Sf:,\",IIJORES: 

José Guiomard- Aloysio Chave'i - Jarbas Passarinho- Alexandre 
Cnsta- Henriquc- de La Rocque- Alherto Silva- Helvidio Nunes- Jusê 
l.ins- A!!enor M<.tria- Dinartc Miiriz- Cunha Lim;1- H umbcrto Luce
na - Milton Cabr;tl- Arnon de ~lcllo- Jut:.~hy Magalh~es- Lomanto 
Jllnior- Dirceu Cardoso- .I aJo Calmnn- .\loacyr Dai la- Amar;.tl Pci· 
\lllll- !'o:elsnn Ctrnciro- i\lurilll Bad<Lró- Franco Montorn- Lázaro 
B;trhnt;t- Mendt:s Cun;tlc ~\· Pcdr(l Pedro~sian- José Richa- Evelásio 
\'it:ir.t- Lcnoir Varga~. 

[C, 

O SR. PRESI OE:'<OTE (Nilo Coelho!- bt;·, linda a flor>~ Jo bp,dicn-

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

V ~ll;lç;io, cm turno Unicn, do Rt:qut:rimcnto nv J06, dc 1979, do 
Scnudor lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anuis do 
Sc.:nado FcJcral, do discurso de .'>;tuduçào ao Ministro d~ EsliiJo do 
Exército, General-de-Exército Walter Pires ·de Curvulho e Albuqucr· 
que, pwfcridn pelo ~,tinistro da M:.1rinha, Almirante Ma.\imiano 
EduarJu Ja Silva Fonsecu, por ucasiilo do "Dia do Soldudo", e do 
;tgradecimento do Senhor Ministro. 

Em votação o rcquerimc:mo. 
Os Srs. Scnudort:s que o aprov<.~m permunt:çum sentados. {Pausa.) 
Aprovado. 
Será fdl:l ii tnmscriçào, 

Ê a .H•guimt• u maràia cuja tramcriçào é .wliritada 

SAUDAÇt\0 AO MINISTRO DO EXERCITO, EM NOME 
DA MARINHA E AERONÁUTICA, FEITA PELO MINISTRO 
DA MARINHA, ALMIRANTE MAXIMIANO EDUARDO DA 
SILVA FONSECA. 

Cabcndo-mc o privilêgio c u honm de, cm nome du Aeronúuticu c du 
Murinhu, saudur o glorioso Exército brusilciro no trunscurso da dutu nalitll· 
ciu do insigne estudista c soldudo- Murechul Luiz Alves de limu c Silvu-
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desejo dcixm putcntc a Vossa Excclê:ncia quc nossus corporuçõcs compurti· 
lh~1rn do mesmo júbilo c orgulho quc sentem nossos comp:mhciros que elege· 
mm Caxias como patrono, Nossu história ê plenu de fatos heróicos. Retrutu a 
vid:1 de um povo que, nuscido colôniu, soube conquistar sua liberdade com 
pertin;íció! e galhardia. Como Nucão independente, jamuis permitiu que a SH· 

grudali!Jerd:ldc obtida por seus untepussudos sofresse qualquer restrição. E, 
noti1vel entre os hcróis, Caxias se distinguiu no ccmírio nucional, alcanç:ando 
desta fnrma, não :1pcnas a admiração do Exército, mas dc todos os brasitt:i
ms, 

O evento hoje festejado transcende, assim, 9 âmbito do Exército, alcança 
tudas 'IS nossas Forças Armud:~s, reOctindo-sc sobre nosso P;,1is como verdu
dciramcntc umu duta nacional. 

O legado que Cnxias nos deixou pcrmunece vivo em nossas mcntcs, A co· 
rugem com yue scmpre se houve cm combate, a hubilidadc npurndu no tr:Ho 
dos difíceis problemas politicas de sua época, a 1irmc1a de 5Ua atitude diante 
de eventuais adversários, a modêstia, a sobriedade, o espírito público c a pro· 
funda devoção i1 c:~usa da uniiio nacional, foram caractcrí~ticas mun:antes de 
~lia per'sonalidudc, que o lizcram não apenas digno do titulo de soldado 
maior, mus um exemplo de cidadão a ser propalado a todas as gcruções de 
hr:..tsileiros. 

O Exército, assim como suas coirmàs - Aeronáutica e M arinhu - to· 
dos sabcmos, não Jimitu sua açào ao labor diário de preparaçiio de seus quu· 
dros e de formaçiio de novos reservistas, habilitando-os ;1 vencer os dcsufios 
de nosso tempo, ou as lides de levar progresso nos rincõcs mais interiorizados 
de nosso País. Acima de tudo, transmite sentimentos de civismo c a firme 
cor.~icção de quc somente uma Nação que desfruta de plc:nu sc:gurança, intcr
n<l c externamente, tem condições de ofcrc:ccr o melhor padrão de vida a seus 
li lhos. Dt"sta formu, o Exército prepara gerações, que se renovam para o alto 
dever de garantir nossa soberania, a integraçi\o dC nossa sociedade e a tran
qUilidade de nosso povo, para que o Brasil alcance seus lcgítimos anseios de 
bem-cstur-sócio-econômico, 

Fiéis seguidores do exemplo de Caxias, nossas Forças Armadas, eni coe
.Sll união, sc mantêm cm constante estado de prontidiio a serviço da Pátria, sc
rneundo civismo, promovendo a integração de todos os brasileiros c pcrmanc
ccndo atentas aos que cegos pelo egoísmo c pelo interesse individual, não te· 
nharn a visão ampla de que a liberdade só se preserva num clima de ordem e 
prosresso. Que nilo se iludam os depredadores dos sagróldos valores nucio
nuis, senhores, talvez, de ingénua compreensão ou de maldosa intençào,jul
g:mdo que o espírito pacificador, herança de Caxias, seja uma demonstração 
,de ucomOdação c de desprezo pela causa nacional. 

Em março de 1964, chegávamos à beira do caos, após um processo de 
verdadeira subversão da ordem, paradoxalmente inspimdo por alguns dos 
f'rúprios responsáveis pela sua manutenção, cujos nomes o povo brasileiro 
n~l) pode e não deve esquecer. 

Atendendo a um apelo da fumrtia brasileira, e5tu é a verdade hiMórica 
que n~o pode ser nególda, as Forças Armadas restabeleceram a ordem, fator 
indi.spensável à preservução du liberdade. 

[laru din:1mizur o processo de recuperação da Nação, eru natural que 
pa~sássemos ror um período de cxccçào, Nesse perlodo não foi feito tudo que 
deveria, mas foi feito tudo que podcriu ser feito. Foram inegilvt:is as conquis
t:Js da Revolução. Entretanto, alguns, estranhamente, insistem cm realçar 
apenas o que deixou de ser reulizudo. 

A Revolução caminha agora cm direção daquilo que sempre foi, na reali
dó!de, seu objctivo principal: a prática de um verdadeiro regime democri1tico. 
Nesse sentido, melhor prova de honestidade de propósito não podcriu ser 
dada do que o compromisso assumido, livre c publicamente, perante todu a 
Nuçào, pelo Presidente Joilo Baptista de Oliveira Figueiredo, de fazer do Pais 
urna democracia. 

Passando rapidamente das palavras uos tltos, o Presidente jil demons
trou, de formu irrefutável. suas clevudas intenções, em que pesem as enormes 
diliculdudes encontradas, em especial no sc:tor econôrnico, geradus, principul
mentc, por fatores externos. 

Para a ucelcruçiio do processo será, evidentemente, indispensável u coo~ 
peruc.;l1o de todos os verdadeiros brasileiros, umu vez que, puru ser conduzido 
rupidamcntc c a bom termo, serí1 imprescind!vel um umbiente de ordem c 
tromqUilidadc. A nwnutençiio du ordem t: du rcsponsabilidudc constituciomll 
dm Forças Armudt~s. 

Assim ~endu, us Forçm Arnwdus, purccla indissolúvt:l do próprio povo 
hrHsilcirtJ, pm.Jcm e devem bmdar, neste momento, reproduzindo as. imnrtuis 
põ.llavras de Caxias nu epopéiu de ltornró: "Sigam-me os yuc forem brusilci· 
ru~". 

Excelentíssimo Senhor Ministro Wt~ltcr Pires, 
Hoje estamos aqui não somente para trazer ao Exército Brasileiro no.'isa 

;u.Jmiraçào pelo que esta corporaçi'10 militur sempre foi c vale pura o BrasiL 
Tmlemos, :~nt-cs, a ccrtCli.l de nossn fraternidade inqucbrunti'ivcl, de nossa fé, 
bem fundamcntad:1, no futuro de nossa Pútriu, pois não for:~m cm v~o os s<~
l:rifícios e os exemplos de Caixas. 

Ao Exército, cujas fileiras consregu o povo em sua legítima reprcsentati· 
vidndc, sem diferenças de credo, raça ou nível social, a Pi'itria reconhecid;1 
prcstil, por nos.so intermédio, a justu hornenugem ao bmvo c destemido soldol
do brasileiro do "Brasil-Nação", livre, integrado c altaneiro. 

Bendita u terra que pode cultuar a memória de um grande homem- ci
d>~dilo c soldado- e oferecer :1os seus filhos os cxemplm murcantcs de um;l 
vidu dedicada à grundeza da Plitria c ao progresso do seu povo." 

AGRADECIMENTO DO MINISTRO DO EXERCITO, GE· 
NERAL-DE-EX"RC!TO WALTER PIRES DE CARVALHO E 
ALBUQUERQUE, A SAUDACÀO FEITA PELO MINISTRO 
DA MARINHA: 

"Rcconhcco e t~gradeço, profundamente emocionado, cm nome de todos 
ns soldados d:1 forca terrestre, os cumprimentos e a saudação que nos tr:1zcm 
nossos irmãos- marinheiros e aviadores- na palavru de scu eminente inp 
tí:rprcte, Almirante-de-Esquudra Maximi<lno Eduardo da Silva Fonscc:1, Mip 
nistro da Marinha. 

Sob os auspícios dos mais sinceros sentimentos de solidariedade e de cu
murud:~gcm, tró!nsforma-se o diu 25 de agosto, dedicado à memória de Ca
:d:~s, c consagrado corno o "Dia do Soldado", cm umu festa de confratcrni
lilçiio dos soldudos do mar, do céu e da terra, c, principulmcnte, cm um ato 
de reafirmação de nossa indissolúvel união. 

Ah:gru·mc u certeza de que esta data está sendo comemorada. com a 
mesma cfusiio de sentimentos e o mesmo sentido de convergência, por esscs 
três soldados- que são um só, em todos os níveis hierárquicos, cm todas us 
guarnições, em todos os pontos do Brasil, onde, ombro a ombro. estej:m1 
cumprindo suas missões. 

Se sempre estivemos juntos através dos tempos e se sempre nos caracteri
l.mam o admirável entendimento c o invariável anseio de cooperação, mais ir
munudos nos tornurum as horóls difíceis da guerra e da paz. Assim foi, primei
ro, entre Marinha c Exército, nus lutas externas e nos momentos mais criticas 
de nossu cvoluç.ào históricu. Assim continuou a ser depois do feliz surgimento 
de noss:1 Aeronilutica, principalmente nus inquietudcs e nos perigos da segun
da guerru mundial e da guerra revolucionária, que, atingindo o óluge de suu 
intensidade, cm murço de 1964, esteve u ponto de umcuçar o nosso destino de 
Nação democrática. 

Cumpridorus fiéis das diretrizes do Presidente da República, us Forças 
Arm;1dus estão totalmente empr:nhudus em proporcionar o mítximo de sr~u
rança ao imenso esforço de realização dos objetivos governamentais, em tn
dm. os cumpos do poder nacional. 

Conscientes de nosso dever de assegurar, à Nação Brasileira, cm quuisp 
quer circunstâncias, o impt:rio da lei, du ordcm c da paz, aceitólmos nossa 
quota de sacrifícios, institucionais c p::ssoais, nesta hora de dificuldades eco
nômicas, que procuramos ultrapassar com ânimo forte, disciplina, dedicaçno. 
vigil:inciu e cocs~o, certos de que o Comandante Supremo, sensível às neccssip 
dudes básicas da fumilia militar e aos imperativos de nossa eficiência operap 
cionul, estú empenhado em minorar tais problemas, cm curto prazo. 

l1rofundumente identificados com o povo, u que servimos e de que somos 
parcclu representativa, confiamos no bom senso e no patriotismo de todas as 
cutegorius profissionais, a nm de que tomemos consciência de que o mui 
uproveitumcnto d;t ampliuçüo dus liberdudes democráticas pura a rcvivescênp 
ciu dc vclhus prúticas tumultuârius c eventual uvulunchc de reivindicuções ir
rculist:ls, competitivus e irrenetivus- quando não comprometidas com o dc· 
liber11do propósito de convulsilo sociulu serviço do movimento comunistu in· 
tern:~cional- só nos pode conduzir uo ngruvumento de nossos problcmus, ;) 
qucdu da produtividade, 1) ucclcruçi'io do processo innucionário c ;)s HmCuçus 
de desemprego e recessão, 

Agradeço, Senhores Ministros c Oflciuis-Gcnerais du Marinha c du 
Aeroni1uticu, u solidáriu prcsençu nos atas deste nosso grundc diu, Ficumos 
purticutumcntc sensibilizados com u extruordinltriu homenugem pres.tuda uo 
nosso P;nrono, pclo Ministro Muximiano, com u.~ inspirudus puluvrus que 
tunto nos honrurum, 

Tumhérn sl.!ntirnos que cst{i vivo o legudn dn pndlicudor, c presente ll 

.'ieu exemplo no espírito de todos nó.~, voltados para o nmw du condlim;no 
Jevcnms dedil:ar-nos, prioritariamente, uo dever rnilitur: u organi1.ur. 11 udc~-
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trar, a ordenar c :a rnrtalcccr as energias morais, :1s!>im nos prepmando p:rm 
vencer quaisquer :rnH:aças, desafios c perigos. 

t:m norm: de todos os componentes do Exército Br:rsildro, saúdo os 
companheiros da Marinha c da Aeronáutica, c aperto suas mãos honrudas, 
em gesto de camaradagem, de con~ança c de fraterna união, 

Com a nossu coc.~:to c o nosso dever hem cumprido, pode a N:tçào con
nar cm seus soldados, de tcrru, mur c ar, que lhe deveremos assegurar a or· 
dcrn, a tranqUilidallc c a paz inllispcns[rvcis lt vivência llemocrútica c ao tmha· 
lho construtivo, com que o povo brasileiro, vencendo as diliculdadcs da hora 
liUC passa, havc:r{r de construir o seu ruturo cm bases sólill;;rs, cstúvcis c dura· 
douras." 

·o SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Item 2: 

Yotilç~o. cm turno único, Uo Requerimento n9 307, de 1979, do 
Senador Orestes Quércia, solicitando o dcsarquivamcnto do Projeto 
de Lei do Senado n~' 354, de J97H, de suu autori:t, que alter:~ a rc· 
duç:"to do art. 474, lia Consolid:rçUo das Leis do Trab;tlho. 

Em votaçi'io o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se acham. (P:tus:t.) 
Aprov:1do. 
O projeto <r que sc refere o requerimento que vem de ser aprovado, volta· 

rú ii sua tr:mliWçi'io normaL 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho ) - Item 3: 

Votaçi'io, em turno único, do Requerimento n~' 308, de 1979, do 
Senador Orestes Quércia, solicitando o dcsarquivamcnto do Projc:to 
de Lei do Senado nY 3J6, de 1978, de sua autoria, que i!Crcsccnw ~ 411 

:10 arl. 71, du Consolidaçfro dils Leis do Trabalho. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como se ach:Jm. 

(Pausa.) 
Aprov:rdo. 
O Projeto de Lei do Senado n~' 336/78, será dcsarquiv;rdo. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Item 4: 

Vot:~çi'io, cm turno único, do Requerimento nY 312, de 1979, do 
Senudor Henrique de La Rocque, solicit:~ndo tenham tramitação 
cm conjunto os Projetas de Lei do Senado nvs 128, 153, !59, 252 c 
JJO, de 1978, 50 c 152, de 1979, qucultcram disposições da Lei Com· 
plementar n" 26, de li de setembro de 1975, que unificou o Progra· 
moi dc lntcgração Soci:tl (PIS) c o Program:r de Formaçi1o do Pntri
mtinio do Serviço rúblico (rASEr). 

Em \'Otacào o requerimento. 
Os Srs. Scnudorcs que o <tprovilm permancç:tm como cstüo. (Puus:t,) 
Aprov;1do, 
A Presidência farf1 cumprir ::1 deliberação do Plcnúrio. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 5: 

Votuç~o. cm turno único, do Requerimento nY 313. de 1979, do 
Senador Orestes Quêrcia, solicitando o dcsarquivilmcnto do Projeto 
de Lei do Senado n~' 303, de 1978, de sua autoria, que dá nova re· 
daçi'io ao urt. 472 c seu parágraro primeiro do Decreto-lei nY 5.452, 
de I• de maio de 194) (Consolidação das Leis do Trabalho). 

Em votuç:1o o requerimento. 
Os Srs. Sc:nudorcs que o aprovam pcrmuneç:rm scntudos. (Puus:r.) 
Aprovado. 
O projeto n que se refere o requerimento que ucuba de ser aprovado vai· 

tarú u trumitur nmmulmcnte. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 6: 

Vot:rçào, cm turno único, do Requerimento n~' 314, de 1979,do 
Scmrllor Lcnoir Yargus, solicitundo o sohrcstumcnto Uo Projeto de 
lei do St:n:rdn nY 26, de 1979, de nutorin do Scnudor Orestes Quêr· 
cia, que :rcrcsccntu pmúgrufos :10 urt. 517, du Consolidaçllo das Leis 
Uo Tr:~bulho. 

Em v(J(:u;:1o o rc~Jucrimcnto, 
Os sr~. Senadores que ll :lprOVill\1 qut:irmn !,.'onscrViiT-SI.' como 

'IC cncuntr:~rn. (P:tusa.) 
Aprnvadll, 

Aprovallo o rclJUCrimcnto, o projeto sobrestado ncará agrwr· 
dando, na Comissão de Legislação Social, o t:nvio do projeto de 
atuulitaçào da Consolidação diis Leis do Trabalho. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Está csgot:oda a matéria cons· 
tante da Ordem do Di:t, 

Conccllo a palavm ao nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (M DB- MG. Pronuncia o seguinte di seu r· 
'lO. Sem rt:vis;io do orador)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Para registrar, nos nossos Anais o pesar pelo fillt:cimcnto do jornalist:J, 
escritor e tcatrólogo l·lcnrique Pongetti, nascido aos 18 de janeiro dc 1898, cm 
Juiz Ut: Fom. 

Numa de suas crónicas, Sr. Presidente, Henrique Pongctti lc:mbruvu que 
havia nascido cm Juiz de Fora, na Rua Halfeld, a principal rua da cidade, que 
leva o nome do fundador daquela cidade, o Engenheiro Guilherme Henrique 
Halfcld, c dizia com muito carinho, numa das suas fnrscs, que o seu umbigo 
cst:~va cntermdo naquela rua, como a dizer que as raitcs permanecem linca· 
das- essas r:ritcs que dilicilmcntc qualquer um de nós consegue :.rrrancá·las 
do solo. 

A r:ríxf1o de Henrique Pongetti pelo jornalismo vem praticamente da ~ua 
:rdolcscCncia, quando começou a escreve: r crónicas para a Trihuna dt• Petrtipo· 
/i.\, Mais tarde, fazendo o Tiro de Guerra, Pongt:tti lançou um jornal quinze:· 
nal chamado O Choro. 

Outros livros com colctânc:as de crónicas suas foram "Dirdto e avesso'', 
"Encontro no Aeroporto", "Alta inndelidadc", ''Inverno cm biquini" c ''Vo
lCS da cidade". Su:t obra teatral inclui també:m as peças "Manequim", "Os 
maridos avis:rm sempre", •• Amanhã, st: não chover", "Conheça sc:u homem'', 
"A mulher das quintas·fciriis", "Socit:ty em baby-doll", "Zcfa entre os ho· 
mcns", P:~~a o cinema, cscrt:veu, além dos já citados, os argumentos para "0 
malandro c a grà-lina" e "0 cavalo n~' 13", 

No jornalismo, Pongetti foi ainda o primeiro diretor da revista "Man· 
chcte", n:r qual escrevia (ilc:givt:l) para crónica semanal. 

No O Gloho escreveu, Sr. Pre.~idente, durante mais de 30 anos. E, nesta 
última fusc, escrevia uma crônica intituliidil o Shaw dii Cidade. 

Como ticcionista t: cns:rista, e[c escreveu "O espinho na carne", "Fábula 
c contr:rfúbula" c "O c:rrrcgador de lembranças". 

Ao escrever sua última crónica para O Globo, em 6 de janeiro de 196H, 
disse Pongctti- "Para viver bem c dignamente como vivo, t:scrcvi vinte 
rcc;as rura o teatro: skctchcs para a televisão: sete histórias filmadas: dez li· 
vros com minho1 i!Ssin:rtura: dois com :~ssinatura alht:ia: dirigi revistas de tu· 
do, Uc mucacas-de·auditório, de grã-linas: não parei quase um dia de cscre· 
ver, cm quarenta anos de oficio", 

O Sr. José lins (ARENA- CE)- Permite um aparte, nobre Senador'.' 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Com muito prazer. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Nobre Senador ltamtlr Franco," 
morte de Henrique Pongctti deixa uma profunda lacuna nos nicios literúrios c 
:rrtísticos do flafs. Nascido na sua cidade, t:m Juiz de Fora' e agora desapareci· 
do, o gmnlle escritor, jornalisla e teatrólogo, mert:ct: o pleito de saud:rdc do 
País inteiro. Em nome da Maioria, quero trazer u nossa solid:1ricdade ao 
povo mineiro pela perUa desse grunde brasileiro que foi Henrique Pongctti. 
Muito obrigado a V, Ex•. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Muito obrigado, Sent~dor 
José Lins, pclu sua comovida intervenção, quando registro, ncstt: insl:lnte, 
nos Anais do Scnudo o pesar, pela morte desse grande escritor mineiro que 
foi Hcnri~JUe Pongctti. Creio que com u intervenÇão de V, Ex• o Senado todo, 
nesta hora, manift:sta·se com pesar pelo seu falecimento, 

M:rs, Sr. Presidente, busco us palavras de P<Jschoal Carlos Magno c Ncl· 
son Rodrigues sobre Henrique Pongclti: 

"- Morrt:u tulvel o nosso m:~ior cronista, St:u estilo pessoal 
sensível c cintilante, seu mugnetismo o tornuvum único dentre os de· 
mais - disse ontem P:rschoal Carlos M:rgno, 

-Sinto o maior orgulho cm ter levado Henrique Pongctti para 
escrever nas pftginus do Globo- disse Nelson Rodrigut:s, -Isso foi 
por voltu úc [935, nuts Pongctti era tão brilhante que p<rrcciu cst:rr 
t:m cstréiu toUos os Uius, sem jumuis decuir na qunlidullc de seus tex· 
tos, Rculrncntc um cronista c escritor cxtruordin(irio, além de um 
homem - o :nnigo pcs.~oal - extrcmumentc ufctuoso, licl a .~cu.~ 
sentimentos c as suas amiLadcs. Foi um :11nigo eterno, um granllc 
amign." 
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O Sr. Murilo Dudaró {ARENA- MG)- Permite V. Ex' um aptlrtc.:'! 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- ~ .. JG)- Com muito pra~:c.:r, Sena· 
dnr i\·lurilu U:u.lar1i, 

O Sr. Murilo Baduró (ARENA- MG)- Eu gos111riu de apunear V. Ex• 
para consignar nossa consternação pelo fulecimcnto do grande jornalista c.: 
C.:!'lcrihlr 1-!c.:nriquc Pongc.:tti, uma das glórias da literatura mineira, tão bt.:m as~ 
sin:llado pnr V. E:-; 1 nesse seu pronuncimncnto. Todn:i os mineiros c~lào de.: 
luto com o f:llecimento do nosso contcrrf1nco c, ern numc d:~ Moliuria, Jcixn 
:1~rui consign:1do tJ nosso pesar. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDil- MGI ~Muito obrigado. Senador 
Murilu B:~dmó c, evidentemente, a intervençito de V. Ex• como mineiro era 
c.:spcr:tda, reverenciando também neste instante :1 memória do mineiro de Juiz 
de Fora, o gr:mdc Henrique Pongclli. 

Sr. Presidente, com :1s palavrus então do Senador M urilo Badaró, de 
Pascho:~l Carlos M:1gno c de Nelson Rodrigues, deixo consignada, no Senado 
l:cdcml, u nossa tristeza pdo falecimento do ilustre mineiro Hcnriqul! Pon· 
gctti. 

IJOCUMBNTO A QUF. SE RBFERE O SR.ITAMdR FRAN· 
CO I:'M SI:' V DISCURSO. 

""NÃO PAREI UM DIA DE ESCREVER, 
EM 40 ANOS"" 

Henrique Pongetti nasceu em 18 de janeiro de 1898, cm Juiz de Fom, 
mus foi criado em Petrópolis, paru onde os pais- Rugcero e Murin Fdtrini 
Pongctti - o levaram ainda criança de colo. 

A paixi'io de Pongctti pelo jornalismo munifestou-se ma udolcscência, 
quando começou a escrever crônicas para a Trihtma dt• Petrâpo/i.1·. Qu;,mdo fa~ 
zia o tiro de guerru lançou o jornal quinzenal O Choro, de que era o único rc· 
d:uor e que tinha ilustrações de Adernar Lopes. 

Foi no scnwnúrio político c<.~riocu ABC. no qu:tl passou i.l tr:~b:tlhar :1 

convite do editor Fcrdinando Borla, que Henrique Pongclti se firmou como 
,,:ronist:l, depois de col:~borur cm dois jorn:tis de Pctrópolis, Trihmw dt• !Jot'frtj. 

poli.\· c O Século. 
A f:~mília Pongetli mudou-se para o Rio em 1921, c no :mo scsuintc Hcn· 

ri que l:1nc;ou seu primeiro livro, Pan .n•m;7ama. uma colctâncu de crónicas cs· 
critas pma os jornais de Petrópolis, com u inclusão de suas primcir:1s col:1ho· 
rm;õcs p:1n1 o jornal cmioca em qul! j;l estava trubulhundo. 

O livro, que obteve n:lativo sucesso de vendagem, recebeu elogios de 
João Rij:)eiro, Osório Duque Estmda e Monteiro Labuto, que incentivou 
Pongctti a prosseguir na carreira de escritor. 

Ainda nu primcir01 fase de sua carrciru de jornalist:t, Henrique Pongetti 
colaborou na Ga:t•W dt• Nmicia.~ e em A Manhii. Nessa época o pai de Henri· 
que se ussociou a !)aula Hasslochcr para comprur uma das grúlicus muis mo· 
dcrnus do Rio, a editora .. 0 Norte". Na grúlica passaram u trab~ilh:lr, ~dém 
de Henrique, seus irmãos Ruggero, Rodolf1J, Zara, Yol01ndu c Rosrnundu. 

A primeira peça de te01tro escrita por Henrique Pongetli foi tlnoitt' dt• mil 
t' doi.\·, musicada pelo maestro Antônio Lago. pu i do ato r Múrio Lago, c cncc
n:~da rela companhia Ratapltm, de Luís de Barros, que depois se dcdlcuria a 
dirigir lilmcs. 

Em 1930, Henrique se dcsli~ou da editora da fumília para cuidar só de 
su:~s utividudcs literi1rias. Na véspera de ser empastelado, naquele ano, o jor· 
nal .. l Critifa publicou uma itcida crônica com (jUC Pongctti criticava o movi· 
mcnto que se tornaria vitorioso nu Revol!.!çiio de 30. 

A primeira comédia dt: Pongetti, No.ua l'ida é uma fita, umbicntada cm 
Hollywood, foi encenuda por Procópio Ferrcim no Teatro Trianon. Um dos 
po1péis principais era de Munuel Pera, pui de Muriliu P~.:ra. Os ccn;'irios eram 
do pintor Di Cavalcunti. 

Também depois que j1i se desligura dn editora du famíliu fundou com 
s7us irmàor. o semllnitrio.Mundo 1/mtrado, O scmanúrio, que durou pouco, te· 
na seu tftulo usado mms tarde por um outro semanário. 

C~mara Lenta. uma selecào dus crõnicus que Henrique escrevera na 
seção "Pulgas & Leões", de A Manhã, foi publicada pela Editora Pongetti. O 
es7ritor lançuria cm seguida Deserto Verde, novela cujos personagens eram os 
rr.1meiros filhos .brasileiros de italianos rudicudo~ no País, e um livro puru 
cnunças, Um m:inlw descalço, 

Contrat<~do, juntumente CLlm Luiz l)dxoto, puru llirclor gcrul de umu 
companhia fundada pelos donos do Teatro Triunon, Pongctti montou lú, no 
tempo d:t ditadura Vargas, duas peçus suus: Tibhio, s{Jtiru politicu nos. r-egi· 
mes totuliti1rios, c St•m coranio, musical que tinhu por ccni1rio um11ugénciu de 
flUblicidudc. Outra rcçu SUH que obteve SUCC'iSO foi Ui.\'UÍritl de Carfito.\' 111011· 

tad:1 nu Teatro Municipal pel:t comp:~nhia de Jnimc Cmitll. C.trlitos l'oi tcmu 

de Pon~ctti t:unb~m no livro infantill/iJtâritl dt' Carlitox, ilu~tradu por Lula 
Cartln.~o :\ire!'~, 

Os primeiros Ji:'dogos c enredos pma o cinema c.'icritm, por Pnngcni lú
r:tm p:1ra Griro da mocidade, filme de Ruul Roulien. Quando Roulicn voltou 
de um:1 tcmporad:J crn llullywood, a primcir:t pcçu teatnd que cnc.:cJHlU foi 
Ma/ihu, de Pongetti, montt1da no Teatro Glóri:1. Outras pcçus Uc l-lcnritru 
foram montadas por Jaime Cosw: Uma loura o.\'IJ.:t'IWda, ,\.laridoJ tk WJ.:IIIIda 
nuio, (h homt'l/.1' jti }oram tll!im· c /Jaih• dt' 11/tÚ't'am.\', 

O primeiro gr+~nde suct:sso de um enredo de Pongetti o de Fm·l'la do.\· 
1111'11.1' amort•s, dirigido por Humberto Mauro c produzido por Cmmcm S:~n· 
tos. P:~ra a mesma dupla de dirctor c produtora ele escreveu o c.:nrcdo de 
('idmlt'·lllldha. 

Como homem de tl!:l\ro, Pongctti se :1ssociou :1 Frandst.:u l'cpc.: p:m1 l'un 
dar a "Novíssima", companhia de microrcvist:ls. 

Fni por indicação de Nélson Rodrigue:-; que Henrique Pongctti entrou 
para o O G'loho, inicialmente assinando como pscudônimo "Jack" uma c.:róni· 
casem titulo. Depois, :1 scçiio se denominou "Cara ou corou", titulo muU:~du 
par:1 "O show da cidade". 

Outro gr:mdc sucesso teatml de Pongetti foi a peça .lou;o.\ t' ha/tliiJ.:tlll· 
t/1111.\', que ele escreveu a pedido de D. Dure)' Vargas p:mt ser n:rr~.:scntada no 
Teatro Municipal por pessoas da alta socil!d:ldc. Da cnccn:u;iio participaram 
cerca de 300 pessoas. 

Por dez a nus ele dirigiu a revista Rio, que foc:tliz:1va os !):mndcs acont~.:c.:i· 
mcnros soci<Jis. Depois dirigiu a Radiolándia. 

Outros livros com colct:inc:as de crõnicas suas foram /Jiri'iro t' (ll't'J.\'O, l:'n· 
L"Oillro no Aeroporto, Alta infidelidade, Inverno em biquini e Vo:es da cidade. 
Sua obra tcatml inclui lumbém ns peças Mallt'qulm, 0.\' maridoJ (11'/.1"(11/1 Jt'111· 

{1ft', A mau/ui ,\'t' mio du11w, Crmht•ça Jt'U lumwm, A mulher dtl.l' quinta.1:/i'im.1, 
Socú't,l' t'/11 lmhy-tlo/1, Zt'}U t•l/lreos homens. P:1ra o cinema, escreveu, além dos 
ji1 cit;tdos, os argumentos p:~r;:1 O malandro t' a griijina c O t'umlo 111' 13. 

No jornali.~mo, Pongetti foi ainda o primeiro dirctor d:t revista Mallcht·· 
lt', na qual escreveu att: 197~ um:1 crônit.:i.l scmunal. 

Como liccionistu c cnsuíst:l, ele escreveu O c•spinlw IW cume·, Fii!mlc1 t' 

mlltrt!fâhula c O carrt•~:ador tlt• !t•mhrancus. 
Ao escrever sua última crõnica pan1 O (i/oho, 1.:111 6 de juncirn d~.: 1%J, 

disse Pongctti: "!'ara vivc:r bern c: dignamente cumo vivo, escrevi vinte pcç:~s 
para o teatro; skt'fches para a televisão: sete historias filmudas; dez livros com 
minh:1 assinaturu: dois com assinutura ulheiu; dirigi rcvisws de tudo, de nw· 
c:~c:~s de auditório, de grii·lin:1s; niio purci quase um dia de escrever, cm qua~ 
rcnta anos de ofício", 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a paluvm ao nobre Se
nador Roberto Saturnino, 

. O SR. ROBERTO SATURNINO (MCB - RJ. Pronuncia o seguinte 
dJscurso. Sem revisão do or<~dor.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

l-Iii, neste momento, dirigentes sindicais bancúrio11 presos em Porto Ale~ 
grc c, s~.:gundo as notícias da imprensa, presos incomunicáveis. Estão presos 
pur4uc :1 cl:~sse que representam decidiu fazer uma greve c, nuturulmcnte eles, 
como dirigentes eleitos, como reprl!scntantcs da clussc, tiveram sobre si t1 res
ponsabilidade de conduzir o movimento. E a classe decidiu fazer greve porque 
.~implc.~mcntc esti1 c:msudíi de rccebcr salários buixos c de obscrvur os lucros c 
os r~.:ndimcntos dos banqueiros crescerem monótona c scgurumcntc neste 
l):tís, nos últimos anos, 

M:~s o fato cm si, Sr. l)rcsidenlc, Srs. Senadorc:s, de haver Hdercs sindi
c:lis presos c incomunicú\'cis, simplesmente porque estão exercendo, cum
prindo o dever de conduzir uma greve, isto puru nós du Oposiçito é absoluta· 
m~.:ntc imJccitilvcl. Ji1 conhccl!rnos perfeitamente us respostus, o tipo de argu· 
mcntaç:io que será usado por purte do Governo, para justilicar cssu rcpre
s~liu, pura nó.~ inuccitilvel. 

Jil subcmos que v ii o dizer que existem leis e que us leis têm de ser cumpri· 
dus. 

Mas a pergunUI é :1 seguinte, Sr. rresidcntc: Hlt ulguém que considere 
bous ~.:sso1s leis, :1s leis que cstào ai vigcndo no Puís,u respeito da orguniz:u;üo 
sindical tr:tbulhista'! H:í alguém que considere bous cssus leis'! 

E nào hit ninguém, como me purcce, pelo menos nuncu ouvi, por purle 
lia rcprcscntução do Governo ncsUt Cusu, nenhuma voz que sustentussc que 
cssus leis aluuis sUo boas c que não precisam ser modilicudus. 

Se é :1ssim, se as leis nüo são bons, por que não siio modilicadus'! Faltaria 
tempo'! 

Seis m~.:sc.~ I.Je Governo não serium sulicientcs puru ~JUc surgisse umu pro· 
posta govcrnmncntlll no sentido de que se rcformulusscm essas leis que atual· 
m~.:ntc aferrolham, ~1ue impeUem o Ucsenvolvirncnto dus nrgunil.uçties sindi· 
l'ai~ 110 País'! 
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Jlni~ 11Ün c~turno~ nós aqui no Congrcs~o rccchcndo, nc~.tc momento. 

uma rrornsta govcrnamcntul altcmndo a rmlitíca ~alaria! do Pah? 
Enti\o, nilo seria esta li oportunidade rura se propor também unm ali~:· 

r:n;úo, uma rcviso'u1 Uc~~c,, di~pu~itivo~ de for~o,:a LjUc impcUcm a livre organi· 
til!.,:i"lll c autnnomia ~inllkal nc~tc País'! Ni1o ~cria tarnhl!m o momento'! 

bu:'Jo, ror LIUC nilo ~c fa1. ~~~n'.1 Se as lei., nilo sih1 hnm c todm rcconhc· 
~..·cm LILI C c~t;io uhrapa!-osallil~. por que n:io hú iniciativ;J dn (inverno wrnhêm 
nc~tc.: ~·ilmpo, que ~cria t:io hem n:cchiUu por purte da Opmiçilu c ccrt<~mentc 
pllT p:1rtc Lhl~ trahalhadorc~ Uestc Pais'! 

O Sr. Jo!rlé I.lns {AREN,\- CE)- Pt·rmitc V. E.\ 1 um aparte'.' 

O SR. ROBf:RTO SATURti:INO IM llll- RJ)- Ouço, '"m atenç<to, 
n aparte do nohrc Scrwdor José Lins. 

O Sr. Jnsê Llns {ARENA- CE)- Nohrc Senador Rohcrto S:tturnino, 
acho LILH! lwje cstamos todo.~ preocupados, primeiro com o prohlcm;~ Ue 
maior ju.~tiça social, segundo com os rrohlemas das greves que, reulmcntc, se 
témmultiplicado no Puís, criando até mesmo cm algumas ítreas ccrtus rreo· 
cupaçôcs. Todos nós est:lmos de acordo cm que a greve é um instrumento 
legitimo de pressilo dos assaluriitdos paru conseguirem melhor rosicionamcn· 
to cm rclaç:'JO ao C.i.tpit:d. Nilo h{J dúvida nenhum:t quanto a isto. Mots dnb f:t· 
tos são importantes rar:t serem rcalç:.Jdos, no momento. O rrimeiro é que, cm 
.~rt consciência, nenhum dt: nó.~ roderi:.t defender a inohscrvúncia da lei por 
julgú-la ohsolct:1 ou ultrarassadu. Reconheço que V. Ex• jú se rrcviniu ctmtra 
c~;sc tiro de argumento, mas acho que p:trticul:trmcnte a nós, Uo Sen:.tUo Fe· 
dera!, é Uificil de aceitarmos simrlcsmentc <1 tese de que:. sendo a lei ohstJict:t, 
llcvcmns dcsrespeitú-la. O segundo ronto é que htt um estudo :tmplo, sério. 
h:'l um deh:lle nll P:~is a rcsrcito da modific;tçilo da lcgisl:u;iin trabalhista. H 
circula, ali:h, no Congresso, um<~ propost;~ de modili~o:;u;iio da lei de gre\'c 
ljUe, otcrcdito, ~crú ohjcto de maiores estudos por parte de todos o:-. Sen01llo· 
rc~. indusivc de V. Ex• Er<J r:tra esses pontos que eu descjav01 d~;spt:rlilr su:t 
;t\cnçi'Jo. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Sr. Senador José 
Lins, como tive orortunidade de dizer, já prc:vi<t o conteúdo do otpmte de V. 
1· .... , que, com muit:.t eficiência, com muito sentido de nobreza, scmrre se colo· 
c:1 n:~ rosição de defensor do Governo, como rcpr~:sentante que í: dn Bartcud:t 
govcrni.;ta, mus o que não rodemos uccitar- e esta é a nossa grande diver· 
g.ênciu -é que embora todos reconheçam que há um:1 defasugem, que hÍI 
uma supcr:.tçi'to da legislação existente quanto à org:uniz:Jçi'to trahalhistu. 
qu:tnto à organização sindical, quanto à autonomia, quunto 1t po!<!sibilidudc 
de intervcnçiio, l.jUUnto à rossibilidade de prisi'to de lídt:res sindicuis, rt:IO sim· 
rlcs f:t\0 de fm~crem, de conduzirem uma greve, isto é que ni'to conseguimos 
ilceit:tr, c t:tmbém niio nos convence o urgumento de que este ussunto dcmnn· 
d;t nwis tcmro do que 6 meses já transcorridos do Governo Figueiredo, um 
Governo que teve, rcln p<tlavra do Presidente, um juramento perante :1 

Nuç:io, de que :10 Potis scri<t devolvido o sistem<t democrfttico. 
E rode h:.avc:r democracia !'.em liberdade sindical? Pode haver democr<td<t 

sem autonomia, s~:m direito de greve'! 
A mim me p:1recc que não há abertura polític<t sem <tbcrturu sindic:ll, 

como tanlils vc:zes temos afirmado aqui, e quando vemos o projeto de rcfor· 
mulaci'to d:1 politicu salarial com algumas concessões uté n:Jiinha de coisas 
que vínhnmos defendendo aqui, nestes tempos todos, mas que coloc:~du!! as
sim, isol:adamente, são absolut;unente insuficientes e insutisfatórias, qu:mdo 
ohscrv:1mos essa 111iciativa do Governo, Sr. Presidente, Sr!1t. Senadore!i, fic:.a· 
mos uinll;a mais convencidos de que a intcnçtio í: de enganur-sc n classe tmba· 
lh:tdoru, eng:an:tr-se com um:a pequem1 concessão, com algo que é nhsolut:a· 
mente insulicientc e ins:atisf:atório, para se deixar de dar, dcixur-sc de reco· 
nhcccr o Uirdto, o que é fundumentul, o que é essencial, o que· da cssCnciot d:J 
dcmocr:tci:t, o que é o substuntivo: a liberdade sindical, o direito de greve, a 
:~utlmomi:t das orgunizações trub:alhistas do País. 

O Sr. Marcos Fr~lrc (M DB - PE) - Permite V. Ex• um aparte'! 

O SR. ROIJERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Com todo o praw. 

O Sr. 1\lurcos l'rclrc (M DU- PE)- A lcgisluçiio é ti'an restritiv:a, t;hl 
iníqua, t:"u1 injusta, que o prôrrio Governo rassa ror cimu dela {lllanllo lhc 
convêm. 

O SR. ROJJERTO SATURNINO (MDil- lU)- Tem V. b• toda a 
r:J~:io. 

O Sr. Marcus l''rl•lre (M DB- I)E)- Huju vis\llus ocorrêndus na greve 
do ABC, no primeiro scme.~trc deste ano, quando o Governo cm dctermin:tdo 
momento prodamilva a ilegalidade do movimento c, pari pa.1·w, o Sr. Minis-

1ru do'l'r:thalho .... cnwv;1 nas mesas Uc ncgoclaçõ~:s com os grevi!<!t<ls que cslil· 
ri<~m no comr•Jrt:Jmento.> ilcgul. E, mais do que i.~so, o Senhor Pre~idcntc d:1 
Rcplthlil.:a, através de .,cu Mini~tro, dcsrcsrcitou um :trtigo du CLT c mereceu 
inclu~ivc arl:lllsos, ne"i\1! Senado. 0 Senador Jo!-oé Lins di1. yuc ninguém uqui 
Ucfcndc o Uc~rc~pcito da lei, ma.-. nem S. Ex•, nem a sua bancadu, que de lide
ra, ~c ~o:ontrapJSCfólnl a que o Presidente da República ra!ISiiSSe por cimu do 
:trL SJO, do item X'.', d:~ CLT, que imrcdc qut: lider:mças sindicai~ que tenham 
sillo itl\t~tóldus de cõ~rgos de direçr1o ílrós intervençUo do.~ seus órgi'1m de cla~~e 
retornem as suas antigas funções. E o que ~e viu no ABC foi yuc o Governo 
leve :1 scnsihilidade d~!, vendo o ubsurdo dcsse dispositivo lcgul c ii sua sure
raçiio, rel;as rrópriil~ exigências saciai.~. ~:lc m~.:smo determinou o retorno da~ 
liderança~ ,,indicais du ABC. apús o levantamento da intervenção. Portunto, 
~ilo mediUas, silo dccbôes do Governo frontalmente contrúri:.~s ao dispositivo 
de lei, c bto niio foi, aqui, xingado por ninguém da ARENA. Entiio, 
compactuou-se com o desrc~peito à lei. Agor<t, nós yue, untes dessa dcci!'!Üo 
Uo Governo, aprcscnt:1mo~ um projeto de lei, revogundo do arl. 530, item H, 
di! CI.T, r:aru evitar, CXittumcntc, que o Governo pruticasse uma ilegalidade, 
emhoru fos~e v;'1Jida qualquer orientação nesse sentido, a ARENA, até hoje, 
não soltou esse projeto c, até hoje, nós nÜ(l o <~provamos <~qui, embora o Go· 
\'C filo jú o tcnlw rcvogudo n:t prática. Er:un essas as consideruções que deseja· 
v:t colocar no discurso Uc V. Ex•, rara mostrar que as ;argumentações do 
nohrc Scni!dor Josê Lins caem ror temt, inteiramente, cm face Ua reoalidade 
llos fatos que hnjr.: cst;mlos vivendo. 

O SR. ROBERTOSATURNJNO iMDB- RJ)- V. Ex•tcm toda ara 
t.<.iu, c esti.l tem sido :t nossa lula. Realmente, o próprio Governo revogou ale· 
g.i.-.luçào n<.~ mcdid:1 cm que, como autoridade, não i.l cumpriu em certa oca· 
siào, e, neste momento, parece-me que o cenário muda-se, o cenário 
transmud;t-~e c se tr01nsmuda rara algo yuc, a nós, aliguru·nos de t:xtrema 
grilvidaJc. E que, cx:Jt:trnente, no momt:nto c:m que se ofereceu i~ca de peque
na~ con~o:esSt'ic~ na o'!rcu s;ilarial, o r~:ajustamcnto semestral. no momento cm 
que a inllilçiio iltinge uma intcn~idudc na qu:Jiu dcsvalorizaçUo du moed<J de 
hoje, cm 6 meses, equivale ;I que hnvia no pussado, em um ano- por canse· 
guinte, esse reajustamento semestral pouco significará, nesta altura, com a di· 
n:~mil.ólÇ:'Jo do processo inllacionúrio - emão, u purtir do ofcrecimt:nto llc 
pcqucn<~s is:.:as como a do reajust<Jmento semestral eu do aumento de 10% do 
s:dt1rio mínimo udma da desvalorização da mocdu, retoma-se um comportu· 
menta Uc c:ndurecimcnto que vai uo puroxismo de se prenderem lideres sindi· 
cais, pon1uc csti'to cumprindo o dever de comundar umu greve que foi decidi· 
d:a pela classe:. ls~o i! que nos rurece de ex trem<~ gravidade. O fato que V. E.\' 
ressultou, :.1 muduncu de comportamento do Governo, o próprio Governo, h{t 
pouco temro, reconheciu a legislaçtio como superada e ntio a cumpria; agora, 
invoca esl:l lcsisi:Jctio ... 

O Sr. José Uns (1\RENA- CEI- V, Ex• me permite um aparte'! 

O SR. ROBERTO SATUR~JNO IMDB- RJ)- ... exatamente no 
momento cm que estende pequena~ iscas para que a classe trabalhador<~ possu 
tomuro leve subor de ulgo que ~er~a um benefício, mus que Í!, na verpade, um 
benefício que pouco ou nada significa diunte da negativa daquilo qut: i! subs· 
tantivo, yue é fundamentul, que u a Jiberdude de organização dos seus sindi· 
cu tos. 

Ouco o aparte de V. Ex• 

O Sr . .José Llns (ARENA- CE)- Nobre Senador Roberto Saturnino, 
é certo que u liberdade sindical é essencial à prfttica da dcmocr<tcia, sobretudo 
nos tempos de hoje. ~·f as é certo tambi:m que a essência, a verdadeira essênciu 
du dernocmcia, clu, também, í: o respeito à lei, No meu entt:nder, nUa sejusti· 
fica a ninguém desrespeilâ-la, sob a ulegativa de que ela não é boa, de que nós 
nilo gosti.lmos, de que ela é ultrap:.tssadu, porque esst: é o principio do fim, ou 
é o fim do princípio da rrópria democracia. Ora, se essa questão é essencial, o 
imrortuntc c, r~::.llmentc, o que V, Ex• diz, que seja J'eita uma revisão dulegis· 
laçilo de greve, ronto fundumentul rara comportar o diálogo entre o capital c 
u trabalho, com vist:Js ;a todas cssus melhorias sociuis. Essa legislaçno. nobre 
Scn:~dur, é irnportantíssinw, ê indisrcnsávc:l, porque sem clu nós esturcmos 
no Ci!OS. E V, Ex• s;~he que o '{Uc intercssu, digamos, aos bancários, no cusn, 
ou u llualqucr classe :JSSiilariada, nUa interessa somente a ess:1 clussc, intercs!iu 
;, comunidalle como um todo; Uai rorquc estol legislação é ncccssúria. Con· 
curdo com V. Ex• cm que nó~ devemos tlprcssar a análise c ;lté u revisiio d:t le· 
g.islut;i'Hl. E sei t:Jmhêm, como V. Ex• sabe, que estil cm curso -o própriG Mi· 
nbtro do Tn1h<Jlhojú abriu o diúlogo u respt:ito do tema- um rrojeto,ji1 cir
~o:ui:Jnd{l na Casu, pelo menos :a sugcstno Uc um rrojcto, nms o ronto cssenciul 
que cu defendo é que u respeito ítlei é ruru nôs todos, hoje ou nmanhà, csscn· 
cial. Segundo, que sc Ll Cio ver no foi comrluccntc ern uplicar :I lei, se V. Ex•s 
mesnw~ elogiamm de L"erto modo a posi~·iio do Governo neste CUHl, nàll scrin 
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o nwrnentu lle criticú-lo por isso, quando reconhecem que :~nnal de contas hú 
uma neccssidaUc extrema de que nós tenh:unos uma norma rara o diC1Iogo Jc
nltlcr:hico. Mui to obrigallo. 

O SR. ROIIERTO SATURNINO (MDII- RJ)- Nobre Senador, que 
cu cunhcca, que cu tenha informacào, que cu s:1ih:~, o Governo ni10 enviou 
nenhum rrojcto referente n organização tmbalhistu c sindic:~l ... 

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Nào, Rculmcnte, não disse a V, Ex' 
que o Governo tcri:~ mandado, Disse apcm1s que o Mini!!tro ubriu o diálogo 
sohre :1 nova legislação do trubalho, E que, dentro desta Casa circuln um pro
jeto, dc um colega nosso, com uma sugcslfio de modificação d.a lei de grc.:vc. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB.- RJ)- Mas, Sr. Senador, 
circula também um projeto de uutoria da B::~ncada do M DB, subscrit:l pelo 
Líder d:t B:mcnda no Senado- cxatamcntc o projeto citudo hí1 poucos minu
tos pelo Senador Marcos Freire- revogando esses dispositivos muis draco
nianos que :1brcm a possibilidade de intervenção nuS organiznções sindicuis. 
Então, seria o caso de, enquanto se discute c se abre o debate nucional u res
peilo do que seriu uma lcgislaçào completa sobre o assunto, pelo menos apro
vur rapidamente esses dispositivos salvadores, digamos assim, que propiciem 
a cfetiva org:milaçilo dos trabalhadores nos seus sindicatos, para que depois 
entiio, com o tempo, se é que esse projeto exige tanto tempo de mnturação as
sim, venlwmos a nos acordar a respeito do que scri:1 uma legislação n1:1is dc-
1:1lh:1d~1 sobre o assunto. 

M:1s, Sr. Presidente, estú cm cuusu a greve dos bancúrios do Rio Grande 
do Sul. E u pcrgunt:l que se faz, logo ao se tom:1r conhecimento, u pergunta 
que cst:'1 nu consciência de todos, :10 tomar conhecimento da eclosão do movi
mento, é cst:1: scrú que os buncários estão ganhundo bem? Será que os s:~
lúrios dos b:mc:lrios são sulicientc..-s, são satisfatórios'! Eu liz, Sr. Presidente, 
um:1 comparação, um cotejo de salúrios recebidos pelos b:mcilrios emprega· 
dos da ch;1mad;1 rede priv:1da com os salários recebidos pelos bancários du 
chamada rede oficial, Banco do Brasil, BN DE buncos estaduais. Srs. Scnudo
rcs, :1 diferença, é nwrcantc, é gritunte. Então, será que esses homens, que cs
tiio sofrendo esta situução de depressão salariul, que estão exercendo um tra
b:llho da maior import:inciu pum o Puís, mas, que não estão tendo, e há mui
to tempo, a remuneração condígnu, não podem usur <1 única nrm<~ que têm 
paru enfrentar, com o m<~ior poder de barg<~nha, o poder econõmico dos bom
queiras, dos empregadores'! 

Será que os bancários estão ganhando bem? E os banqueiros? Será Que 
os banqueiros estão ganhando pouco, Sr. Presidente? Scrã que os lucros dos 
bancos, os salários dos executivos c diretores dos bancos, as mordomias que 
estão por detrãs dos cartões de créditos usados por esses di retores a altos exe
cutivos, será que são pequenas? 

Será que a diferença é, relativamente, muito pequena entre os salários 
dos bancários c dos banqueiros? E os ganhos dos banqueiros? Ou será que a 
nossa visão, que é exatamcnte ao contrário, é que está certa? 

O que existe é um absurdo, ~ uma distorção monstruosa, é realmente 
algo de revoltante, que leva necessariamente os bancários a terem que optar 
pela greve, na falta de outro instrumento, de outra possibilidade qualquer c 
diante da intransigência total dos senhores empregadores, dos senhores ban· 
queiras, em ceder naquilo que é devido aos bancârios pelo sacrificio que lhes 
têm sido imposto durante anos c anos c em retribuição a quê? Ao grande ser
viço que têm prestado ao desenvolvimento do Pufs. 

O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Pois não. 

O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - V. Ex•, implicitamente, traz à 
tona um dos problemas mais odiosos da sociedade brasileira de hoje, que é 
cxatamente o enorme fosso que separa a grande massa de assalariados do 
Brasil de um grupo privilegiado, em que a relação entre o maior c o menor sa
lário mínimo chega a uma dimensão enorme e inndimisslvcl numa sociedade 
civilizada. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ) -lnadmisslvel. V. Ex• 
usou a palavrn certa. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Enquunto em certos poises essa di· 
fc:rençu chega até a ser upcnas de 3 pura I, c em grande número de 10 paru \, 
no Brusil utingc até a 200 para I. O que mostm que estamos vivendo numa so
ciedade odiosa, em que muito poucos têm muito cm suas m~os c que a grande 
mussa sofredora, que vive de sulltrio, recebe, nu verdade, uma ninharia. Por 
tunto, esse é um problema muilo grave que upenus u greve dos bunctlrios de 
Porto Alegre truz ~ tonu, evidência, mus, realmente, cstll a exigir uma rc:for-

mulaçào de profundidudc, sob pena de nào se poder falur numa sociedade ci· 
vililada. 

O SR. ROBERTO S,\TURNINO (MDB- RJ)- Dou toda a razão a 
V. Ex•. O seu aparte conlirma todas as posições que temos, nós da Oposição, 
defendido nesta Casa. 

O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA- AL)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- A relação de I para 
200, entre salários? E se ncrcscentarmos as mordomias a que me referi, este 
coclicicntc multiplicador, estou certo de que aumentará de várias vczcs.lsto é 
absolutamente inadmissível. inadmissível sob o ponto de 'lista económico· 
social, inudmissívcl sob o ponto de vista moral. 

Isto nós não podemos tolerar, mas lamentavelmente, terrivelmente í: o 
que ucontcce neste País. 

Ouço o nobre Senador Luiz Cavalcante. 

O Sr, Lulz Cavalcante (ARENA- AL)- V. Ex• falou em banqueiros. 
Então, me parece oportuno lembrar a frase antológica de um grnndc cmpre· 
sário bra~ileiro, Sr. Antonio Ermfrio de Moraes, Disse ele: antigamente havia 
clero, nobreza e povo; hoje só hó. banqueiro e o resto. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Muito oportuna a 
lcmhranç:1 de V. Ex• c muito :1tilnda c realmente signilicutiv:1 a fmsc do cm
prcs{lrio nacional, Antõnio Ermirio de Moracs. 

O Sr. Leite Chaves (M DB - PR) - Permite V, Ex• um aparte'! 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Ouço o nobre Sena· 
dor Leite Chaves. 

O Sr. L.eile Chaves (MOO- PR)- Senador Roberto Saturnino, o pro· 
nunciamc:nto de V, Ex• 6 muito pertinente, é muito oportuno. Os bancC1rios 
de l1orto Alegre estão cm greve, isto depois que se exuurirum todas os cs· 
forças no sentido de: um entendimento, Pertenço a essa classe. Sabe V. Ex• 
que sou bancário c fui até presidente de sindicatos bancúrios. E sei que 6 uma 
cl:1ssc: muito cautelosa, muito disciplinada. Somente se aventura U greve, 
quando não hú alternativas para uma outra solução, Veja V. Ex• que a clussc 
está sendo ulcunçada nào só em salúrios, mas também cm direitos, Não que
ro nem me referir só ao direito de estabilidade que lhe foi tirado, como deres
tou todos os trabalhadores. Mas a Consolid<Jção, por longos unos, 01sscgura· 
va ao bancúrio um trabalho especial de seis horas. A jornada de um bancúrio 
é de seis horas c não de oito horus. Pois o Governo, sob pressão dos banquei
ros, restabeleceu as oito horas, violentando todos os padrões e até a própria 
tradição. Quando se conseguiu esse horário de seis horas, não foi porque lhe 
quisessem dar um privilégio, mas porque a natureza da atividadc assim exige. 
E uma atividade tensional, por lidar números e valores. Então, digamos, é 
uma classe que, uinda trabalhando seis horas, é a que concorre com o maior 
número de pcsso<~s ptlra os hospitais de curas neuróticas. Pois restabeleceram 
c.~sc horúrio de oito horas c os salârios estão reduzidos à excrescência, à mi· 
sé riu inclusive, E sobre :1 interrogação que V. Ex• levanta, se os Bancos estão 
g:tmhundo bem ou mal, quc:ro me reportar, a um meu aparte, de dois anos 
:urC1s, quando mostrávamos e os jornais noticiaram, que o segundo grande b:mco 
do mundo, com seis mil ugí:ncias c apenas dezcsseis agências no Brasll, 
teve aqui, com us delesseis agências, 20% de seus resultados. Por :1i V, Ex• 
pode aferir os resultudos c:xtruordinúrios que os bancos vêm auferindo. E a si
tuuçào dos bancos nacionais não é diferente, pelo contrário, é até maiN, por
que, além dos interesses do uso ilimitado de depósitos, para os quais não pa
gam nenhuma correspondência cm juros, eles ainda ti:m as atividades laterais. 
Há buncos que ti:m centenas de outrus empresas. E quero dizer a V, Ex• que, 
enquanto, por exemplo, nos Estados Unidos e na lnglntcrru, nenhum bunco 
pode possuir depósitos cinco vezes superior i1s suus reservas, ao seu capit:ll, 
aqui, no Brasil, eles chcg:tm a possuir trintn, qunrcntu vezes. Se hà o depósito 
a prazo nxo, sobre o qual os bnncos pagam u rcmuncr:1ção, hú o depósito ii 
vbt:1, pura o quul niio hú pagumento ;1\gum, E os depósitos i1 vista são ccntc· 
nas de veles muis volumosos do que os depósitos u pralo nxo. Se h ii umn cau
sa justu é esta dos hancMios de Porto Alegre. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDII- RJ)- Nobre Senador Leito 
Clwvcs, o depoimento de V. Ex• tem um vulor extruordinúrio pelo conheci
mento ~1uc V. Ex' tem, como b:~ncúrio, como prolissional do sctor, a respeito 
d:1s condiçôcs llc trabalho, lias tensôcs diárias a que estilo submetidos esse., 
truhalhudurcs brasileiros, que hoje cst~o sendo rcnali1mlm, estilo sofrendo a 
reprc~sfltl, curn dirigcnt~:s seus prcsm c incnmunh.:úveis, rorliUc Jeram um 
g:ritu de dcscsrcro diante da ia~;upurtahilir.Jude de~sc sacrifício a ~1uc vl:m ~en
do ~uhrnctidus nesses l1himm ano~. Enquuntu am hanqucirm, am ~cu~ cm· 
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pn:!!:nlore,, nH.lolhc:~ ê cont;ct.lidu, ~üo hú nenhuma lei que limite o~ ~cu'~~~
nho,, n:'tn hú nenhum Ji~pmitivo lc:~al que re~trinja a ILH.:r:ttiviJadt.: do~ han
~o.:m c o., rendimcrHtl~ que aurcrcm na ~ua intermediação financcir;t que ê, aP 
que rnc parc..:c, ;1 rnai' cara Jo nHHHlo, rn;1~ 'ohre ns b:m~.::trim., ~ohre c~~c,, 
,irn. pc!'.a a lei Jura Jc chegar ao ponhJ vergonhoso para nós t..le vermo~ prc."l~ 
lít..lcre~ porque .... imple~rnentc cumprem o dever de ~,;undu1.ir unw greve decidi
da pda das'ic, 

Ex• 

O Sr. JoSt! Lins (ARENA- CE)- Permite um aparte:, nobre Senador·~ 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MpB- RJ)- Ouço o aparto do V. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Nobre Senador Roberto Saturnino. 
V, Ex• se refere a medidas isoladas do Governo que, a seu ver, nilo resolvem, 
nilo innucnciam a nossa problemática. Na verdade, a atividadc do Governo é 
dinâmica c, evidentemente, suas ações silo introduzidas no sistema de modo 
descontínuo, Descontinuo no sentido de que silo medidas segmcntárias, mas 
no conjunto fazem parte de uma seqUência coerente e densa. Elas se nprcscn· 
tam sob a forma de interrcrência nos diversos setores. Portanto, silo intcrre
rências pontuais que, no seu conjunto, determinam uma sistcmàtica contínua 
de modificações, Nesse sentido, V. Ex• sabe que têm sido dados largos passos 
no sentido de que chamo a humanização do desenvolvimento. Por exemplo, 
quanto à interferência no lucro do setor bancário, V, Ex• tomou conhccimcn· 
to da redução das taxas de juros. Uma ação do Governo, que acredito, de 
grande influência na economia. Isolada, no sentido a que V. Ex• se rcrcriu, 
mas no rundo fazendo parte de um conjunto de medidas que vêm sendo to· 
mudas sistematicamente. A segunda atitude do Governo jà ê essa citada por 
V. Ex•: a iniciativa de trazer um projeto novo sobre reajustamento salarial. A 
meu ver é um projeto de grande significação porque, pela primeira vez, se in
troduz um adicional sobre os aumentos do custo de vida, mas também, pela 
influência que tcrâ na ârca da distribuição de renda, salarial, tentando tam· 
bém reduzir as disparidades, a que se referiu o nobre Senador Marcos Freire, 
entre os menores salários c os salârios maiores. Acho que essas medidas são 
importantes e é de justiça que sejam lembradas neste momento, mesmo que se 
reconheça a necessidade de outras medidas para que o nosso descnvolvimcn· 
to se torne cada vez mais humano. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Ê pena que o Governo tenha demo· 
rado tanto tempo para sensibilizar-se com uma orientação deste tipo, que há 
muito vem sendo defendida pela Oposição nesta Casa: uma reformulação sa· 
l<1rial que assegure um reajustamento, em períodos mais curtos, assimilação 
das taxas de produtividade, enfim, tudo aquilo que vem sendo tema da Opo· 
sição, nesta Casa. O Governo demora tanto e quando vem, vem distorcida· 
mente c vem já fora de tempo, sem resolver o âmago dos problemas. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Nào me parece, nobre Senador, que 
venha distorcida, nem fora de tempo. Ao contrârio, se demorasse mais, pior 
seria. Eu acho que està muito bem. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE) -Isso não quer dizer que tenha vin· 
do em tempo certo. 

O Sr. José Lins (ARENA -CE)- O fato é que a Oposição sempre está 
contra, ainda que o Governo adote medidas adequadas. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Somos a favor do povo, agora, 
como o Governo estâ contra o povo, nós estamos contra o Governo. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Sr. Senador José 
Lins, tive oportunidade de comentar, há poucos dias atrás, desta tribuna, es· 
sas medidas sobre u reformulação dn politica salaraial c mostrar o quanto 
elas t~m de inócuas e até de ridículas, dentro do adjetivo que me referi pura 
qualilicú-las. Mas, de qualquer formu, tive oportunidade de Jizer que, pelo 
menos, o Governo reconhecia que a Oposição tinhn ruzilo nus suas críticas, 
de vt:z que tomava algumas medidas que, nu dirt:ção, estavam certas, mas que 
a pena.~. na r.::<ten~üo t: na profundidade, ficav;~m, de: tal maneira distantes dil: 
quilo que é necessário, urgentemente: neccss6no, que nilo tfnhnmos outra cot· 
su senão quulitic6-Jus de inócuas. 

Mus, Sr. Senador, quando V, Ex• fula c:m humanizuçi\o do desenvolvi· 
menta, eu confesso, estou aqui nesta Casa desde o início de 1975 c desde: en· 
ti\o ouvindo esta ulocuçilo, esta declaração de intenções por parte do Gover· 
no de humanizar o desenvolvimento, de dur maior utcnçt\o uo problema de 
n:distribuiçào de riquezas, aos probh:mus sociais; mas nn hora dus nu:didus 
concretas, Sr. Presidente, nu horu tj: realidade, o que vemos silo lideres sindi
cais presos no Rio Grnnde do Sul porque estilo cumprindo o dever de coman· 
dur urna greve, 

Então, pam nós, nobre Senador, fica um pouco contundente c: algo re
voltante percebermos que, no fundo, estamos nós, como todo o povo bras i lei· 
ro, como toda a Nação, sendo engan:tdos por declaração de intençõe~ que 
não se verificam na prútica, mas que na prática, ao contrário, estão dia me· 
tralmcntc opostas, estão levando a medidas que são diametralmente oposlas 
;is declarações. 

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Nobre Senador, nilo acredito que V. 
Ex• diga isso em sll consciência. 

O SR. ROBERTO SATURNJI'O (MDB- RJ)- Digo na mais sã 
consciência, Senador. Tenho absoluta consciência do que está por trás disto. 
Conheço perfeitamente os "golbc:rys" c os "delfins" deste Governo! Conheço 
talvez melhor do que V. Ex• E sei perfeitamente do que eles sào capazes. Es· 
tau vendo o que há por trás destas pequenas medidas, destas pequenas con· 
cessões que são rei tas, para tirar o que é fundamental da classe trabalhadora, 
que ê a liberdade de organização, que é: o direito de greve, que ê aquilo que: 
realmente livrou o mundo das previsões de Marx. Quando Marx previa que a 
revolução socialista haveria de chegar, porque os trabalhadores não teriam 
mais nada a perder, além de seus grilhões, cxatamcntc esta profecia não se 
realizou porque as sociedades capitalistas tiveram o bom senso de permitir a 
organização sindical, de reconhecer e conceder o direito de greve. E foi na 
base dessas concessões que melhoraram os padrões de vida da classe traba~ 
I h adora nas nações democráticas, c que o governo c o regime atuais se negam 
exatamente a conceder esse direito, que é um direito legítimo cm qualquer 
país democrático do mundo c, principalmente, nos regimes capitalistas, por· 
que é claro que nos regimes socialistas autocrâticos do mundo de hoje, esse 
direito cfetivamcntc não existe, todos n6s reconhecemos c ponderamos a ine· 
xistência desse direito. Mas, o que estamos pedindo- o que estamos pedin· 
do, não, o que estamos reclamando- cm nome dos dircilos da classe traba
lhadora c, em nome da democracia, do regime democrático, é que esse direito 
seja reconhecido de fato e não que Jfdcrcs sindicais, que presidentes da cate· 
geria, da elevação, do estofo, da estatura moral do Sr. Olívio Outra, não se· 
jam encarcerados c postos incomunicáveis, como estão cm Porto Alegre no 
momento cm que estamos aqui protestando com esta veemência. V. Ex• há de 
me desculpar a veemência. A questão é que isto traduz um cansaço, Sr. Sena
dor! Como cu disse a V. Ex•, são quatro anos que estamos aqui a ouvir falar 
nessa humanização do desenvolvimento c, na hora da realidade, das medidas 
concretas: 180 graus do outro lado! E isso nos deixa possuído5 por esse senti· 
menta de revolta, c vai V. Ex• me desculpar se sou veemente. 

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Acho que V. Ex• não precisa pedir 
desculpa pela veemência. Eu apenas não compreendo porque este ódio contra 
homens que, afinal de contras, têm dado a mais ao País, ao nosso desenvolvi· 
menta. E também não acredito, nobre Senador, que V. Ex• não reconhece o 
alcance das medidas de carâtcr social que té:m sido tomadas, principalmente a 
partir dos últimos anos no Governo do Presidente Gciscl. 

O SR. ROBERTO SATURNJNO (MDB- RJ)- Realmente, cu nào 
ns tenho visto. 

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- V. Ex• realmente poroce desconhe
cer propositadamente essas medidas. Mesmo as mais rc~ntes, tomadas no 
campo da justiça social, V. Ex• parece não ter atinado com o sentido da nova 
sistemática de revisão salarial de 6 cm 6 meses que, definitivamente, terá uma 
grande repercussão sobre a distribuição dos salários ao longo das diversas 
classes. Sobretudo, se se levar cm conta que, além do aumento dos salários 
mais baixos, havcrã redução dos salários mais altos. Levada em conta es~a 
obscrvaçüo, V. Ex• verá, como economista, como homem de cálculo fácil, 
que a innu<:ncia dessa medida não será tão pequena, nobre Senador. Concor~ 
damos com V. Ex• que temos muilo o que razcr daqui por diante. Mas estra· 
nho profundamente que V. Ex• nilo reconheça que, realmente, têm se dado ai· 
guns p:1ssos efetivos no caminho de melhoria das condições sociais do País. 

O Sr. Murcos Freire: (MDB - PE)- O que tem sido feito i: gr:tçí.l~ a 
prc:ssilo social: as mnssus estilo se mobilizando, st: organizando, c o Governo 
tem tido que ceder pura não cair, mas era o mínimo do que precisava ser feito. 

O Sr. Jo,.; Llns (ARENA- CE)- Não estamos negando que haja mo
vimentos, que esses movimentos ~cjnm :sadios, o que não se pode negar é que: 
h~. realmente, uma politica nova, em andamento, cm murcha, num Pais que: 
tem sofrido, que tem dificuldlldes que, ulinul de contas, não tem um J.II'Oduto 
;1lto, nüo tem um:.1 rcndu pn mpita tão iilta, que ni\o pode se dar ao luxo de, 
de lllllU hom para outra, aumentar três ou quatro vezes, todos os suH1rÍC1S. V. 
Ex• sube disso: temos que ser justos e gr:1dunlistus. 1! isso que estou dilendo e 
nào outra coisu, 
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O SR, ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Senador José Lins, 
este POlis não é mais o Pais pobre a que V. Ex• se refere, não; este País que tem 
uma renda (lt'r capita de mil c oitocentos dólares, V. Ex• vai ter paciência, 
mas não ê um País que nào possa dar u esse luxo u que V. Ex• se refere de mt:· 
lhorur, substancialmente, a remuncraçno da classe trabalhadora. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- l'::cxatumentc o que está sendo feito, 
nobre Senador. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Não vou repetir os 
argumentos que usei ao comentar as medidas propostas pelo Governo, ror
que eu as fiz outro dia mesmo, na tribunn, c isto tomaria todo o meu tempo, 
todo o tempo de que dispomos. Mas, vou-me permitir o direito, a iniciativa 
de remeter a V, Ex• umn cópia desse discurso, para que V. Ex.• medite sobre 
ele c veja que não estou sendo absolutamente exagerado no dizer que as medi· 
das são realmente ridículas, em face da dimensão do problema social que es
tamos vivendo. 

O Sr, José Uns (ARENA- CE)- Se V. Ex• me permite, o discurso 
que V. Ex• fez, na semana passada, jâ foi por mim analisado, nesta Casa. Se 
V. Ex.• se refere ao &;curso da semana passada, sobre as medidas mais rccen· 
tes, adotadas na área financeira c dos salários, Infelizmente, V. Ex.• não esta
va aqui. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Então, agora, sou cu 
que estou lhe devendo uma leitura do comentário feito cm réplica ao meu dis· 
curso. 

Ouço o aparte do nobre Senador José Richa. 

O Sr. José Rlcha (MDB- PR)- Apenas queria congratular·mc com 
V. Ex• c dizer que, mais uma vez, tenho que discordar do aparte do Senador 
José Lins, quando diz de V. Ex• isto. e logo para V. Ex• S. Ex.• até fez referên· 
cia à palavra que, tenho certeza, nilo era a que queria dizer: "por que tanto 
ódio contra os que com;.~ndam a políticu económico-financeira?" Eu não vejo 
c nãl1 escuto nas palavras de V. Ex• nada que demonstre ódio; apenas é uma 
análise que já tem sido por toda a Oposição, aqui, até repetitiva, que chega a 
determinado ponto de exaustão. Porque, na realidade, ... 

O Sr. Mareo> Freire (M DB - PE) - De exaustão e de indignação, 

O Sr. José Rlcha (MDB- PR)- De exaustão c de indignação, claro. 
Mas, cada um de nós teria todo direito de estar até indignado, por tudo isto 
que tem acontecido neste Pais ... 

O Sr. Marcos Freire (MDB - PE)- Dai a veemência c não o ódio, 

O Sr. José Rlcha (MDB- PR)- Exalo; c dai a veemência c não o Ó· 

dia. E o curioso é que para tudo há uma só desculpa. dos homens do Governo: 
é a da inoportunidade, Antigamente, se dizia que era preciso formar o bolo 
para repartir; então, antigamente nào era posslvcl, porque tinha que formar o 
bolo. Agora, com esse argumento que V. Ex• clta, de que o Pais já chegou a 
uma renda prr capiia de 1.800 dólure.~ anuais, jâ existe algum bolo, pelo me. 
nos: acontece que esse bolo tem sido comido pelos mesmos ... 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - RJ)- Exatamente, 

O Sr. José Rlcha (MDB- PR)- E o que 6pior; esse bolo que tem crcs. 
cido anualmente, só tem aumentado a fatia ex.atamentc dos mesmos que o 
vêm comendo há quase 15 anos. Veja bem: V, Ex•, que é um perfeito analista 
dos assuntos económicos e, sobretudo, deste modelo, mais do que eu sabe 
perfeitamente bem que esse modelo económico é elitista e concentrador. E o 
que é pior: a iniquidade do modelo político só existe pura respaldar o modelo 
económico: porque, veja V. Ex• para um caso como esse de Porto Alegre, que 
V. Ex.• com tanta oportunidade vem analisando, existem leis repressivas, 
co\ocam·se Irderes sindicais na cadeia, Mas, perguntamos nós aos Lideres do 
Governo: quais, dentre uqueles que ao longo desses unos lesaram tanto o pa· 
trimónio público com as famosas entidades financeiras que, só cm 1977, cau
surnm um preju!zo de 40 bilhões de cruzeiros aos erúrios públicos, foram pu· 
nidos? E, pergunto, através de V, Ex•, às Lideromças do Governo, tilo soHci
tus em defender isto que ar está: qual foi o empresário que fOi punido em 
conseqUência demts falcatruas cometid:1s c ucobertadas com os dinheiros dos 
cofres públicos'! A indu ngom, tive a oportunidade de, hú poucos dius, citur 
que o privilégio ê tão odioso, neste Purs, que lima só empresa mui udministru
da- c o próprio Governo é que alega isso, ni1o sou cu, nem somos nós du 
Oposiç~o. é o caso ATA.LLA l!t no meu Estado- o próprio Governo diz que 
us cmprcsus do Grupo ATALLA têm sido mui udministrndus, o próprio Go
verno alega que tem dúvidas ~1uanto à lisura, quunto à mora\idudc dus apli· 
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caclics dos vultosos nnanciamcntosjfl concedidos a esse Grupo, c, :~sstm me~· 
mo, h;í quinze dias, novamente n Governo d/1 um linanciamento a esse mcs· 
mo grupo, l]UC p;tssa de I 0% de todo o orçamento para 11 Educação do ano de 
19HO. Par:1 isto não existe aparelho repressivo: existe aparelho repressivo é 
para subjugar a classe ass;tlariada, pura que neste modelo os mesmos, esses 
privilcgi:tdns continuem se locuplctundo. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ) -Senador José Richu, 
o aparte de V. Ex.• é iluminador; realmente, é este o núcleo central da questão. 
No fundo, toda a legislação casuística que cstâ sendo feita e imposta ao Pais 
cm forma de organização politic~1 é para impedir que grupos da Oposiç~1o 
que não concordam com o modelo económico que aí está e que se propõem a 
mudá-lo não possam chegar ao Poder e ter que cumprir a promessa, os seus 
compromissos perante a Nação de mudar a política económica, de mudar o 
modelo económico. 

V. Ex.• foi ao ponto nuclear da questão. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- V. Ex• me permite? (Assentimento 
do orador,)- Nobre Senador, não podemos negar, que o modelo de dcsen· 
volvimcnto do País, nos últimos anos, foi concentrador de rendas. Mas, quem 
pode negar que todo processo de desenvolvimento a taxas aceleradas, num 
pais ao nível da nossa economia, não se faz acompanhar de inflação'~ E quem 
pode negar que o processo de inflação é por si, por sua própria naturczu, 
concentrador de renda? Não poderíamos esperar o milagre de crescer e distri· 
buir, melhorar a renda ao mesmo tempo, Sei que V. Ex• defende esse ponto 
de vista utópico, que na realidade não tem sentido. Nossa inflação, hoje, tem 
pelo menos quatro componentes, uma importada, outra institucional, para 
compensarmos os seus efeitos mais injustos pela corrcçào monetária; outra 
proveniente das altas taxas do nosso desenvolvimento, c, finalmente, uma ou
tra psicológica. Com tudo isso, jamais poderíamos ter um processo de cresci
mento tranqUilo, equilibrado e distribuidor da renda. Mas, V. Ex• não pode 
negar o esforce que tem sido feito, sobretudo nos últimos anos, para corrigir 
essas distorções sociais. E ainda, que neste momento todas as tendências se 
dirigem para a corrccilo dessas grandes dificuldades do nosso processo de de:· 
scnvolvimento; não hâ como negar isso, nobre Senador. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Senador José Lins, 
nós temos afirmado, com toda a responsabilidade que envolve cstu afir· 
mação, que nós achamos que é perfeitamente passivei, realizável, viável con
cretizar todas estas metas que V. Ex• mencionou, dentro de termos relativos 
que: signifiquem avanços incomparavelmente muito maiores do que os que 
tém sido conseguidos com essas pequenas concessões que o Governo tem fci· 
to. 

A nossa responsabilidade perante a Nação é esta: afirmamos que é possí· 
vel, num Pais com um nlvcl de riqueza tal, se obter uma igualdade na distri
buição, uma justiça social muit.1s vezes maior do que esta que está ui. 

Agora, s6 há um meio de dirimir a dúvida se. realmente, temos razão ou 
não; este meio, nobre Senador, é o que é universalmente adotudo no mundo 
democrático; chamu-~c rotatividade no poder, é dar oportunidade para que o 
povo escolha entre um grupo e outro, entre aquele modelo defendido por este 
grupo ou aquela política defendida por aquele grupo, ~ o que, Jamentavcl· 
mente, tem faltado a este País, a oportunidade para que os que contestam a 
politica do Governo assumam o poder c ponham na prática a sua política, 

O Sr. JoS<! Llns (ARENA- CE)- !'::o que estA vindo ai e que V, Ex• 
vai ter oportunidade de usar. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Que não seja blefe mais uma vez. 

O Sr. José Rlcha (MDB- PR)- Faz JS anos que estamos ouvindo 
este "vem ai". 

O Sr. Humberto Lucena (MDB- PB)- Permite V, Ex• um aparte'! 

O SR. ROBERTO SATURNJNO (MDB- RJ)- Com muito prazer. 

O Sr. Humberto Lucena (MDB- PB)- Ainda hoje, a imprensa publi· 
cu uma contribuição extraordinâriu da Igreja sobre u polfticu social, em que 
estão insertus criticas veementes à politica que vem sendo udotada pelo Go· 
verno, de 1964 pura cá, inclusive, com u indicação das nlternutivus, que ao ver 
da Igreja, devem ser udotudus puru minorar o quadro sociul do Puf~. 

Por outro Indo, nobre Senador Roberto Suturnino, j{l que V, Ex.• fulu na 
greve dos bancário!i de Porto Alegre, causou-me espanto uma.decluruçlln que 
li nosjornuis de hoje, do Sr, Ministro do Trubulho, Murilo Macedo, de que 
não havia decretado n intervenção no Sindicato dos Danc{trios, do Rio Gran· 
de do Sul. Mus, S. Ex•, prnticnmente, lá. mnis do que isso, porque udmitiu 
prisões de JrJeres sindicais, como bem lembrou V. Ex', c afustnu a própria di· 



retoria do :-.indicato. Se isso, na prútic<~, nilo é intcrvcnçi'lo, não :-.cio que viria 
a o;cr. 

O Sll. ROIIERTO S,\T!IR~I:-10 (MDII- RJi-0 ararte de V. Ex• é 
muito clw.:idativn, O documento da l~rcja foi n:li:riJo aqui, hoje, nesta tarde, 
pelo Scn<1dor Leite Chuvcs, c o Sc0í1dor Marcos Freire teve oportunidade de, 
cm :1parte, ressaltar a grande úrca de coincidência que existe entre um Jocu
mcnto da Igreja c um documento que nós, Scnudorcs doM DB, uprescnwmos 
4H hora:-. untes, c que foi lido aqui, também, relo Senador Marco~ Freire, cm 
nome da Liderança, 

Realmente, há um movimento de orinião pública, neste País, que ubran
ge todas as úreas de OposiçJo, que tem o apoio da cl:mc trubalhudoru, que 
tcm u concord~ncia completa por parte da Igreja c associações rcpresentati· 
v as de clussc média, de que esse modelo econômico tem que ser mudado, que 
não é possível, que não é admissível continuar o País a seguir linhas de politi· 
ca cconômica que vào desabar numa inviabilidade que está aí, aos olhos de 
qualquer um, scj<J uma inviabilidade intcrnu, por uma comoção social gruve, 
ou seja umu inviabilidade exh:rna, por umu impossibilidude de o Pais, de a 
Nação vir a fazer face :10s compromissos que está assumindo. 

Por outro lad.:>, quando V, Ex• se refere, no seu apurte, ao Ministro Mu
rillo Macédo, eu, exatamcntc, estava na intenção de finalizar essas palavras 
chamundo a atenção pura a única decepção profunda que a mim me causa
ram esses fatos do Rio Grande do Sul, porque não me: surpreende: o compor· 
lamento do Governo, como cu disse, c:sscs quatro anos de: militância politica 
c de vivência aqui, neste Sc:nado, c de: repetição, a ponto de chegar;) indig
nac,:i'lll, Ui!~ nossas teses ante a totul inscnsihilit.ladc do Governo, isso tudo 
nos vacinou contra ilusões a respeito de um comportamento diferc:ntc por 
parte do Governo, Não me surprt:endeu, honestamente. Agoru mt: surpreen· 
deu, sim, o comportumcnto do Ministro Murillo Macédo. Acho que: S. Ex•, 
que é um homem que tinha todus as condições para vir a cxcrcc:r um impor
t:mtissimo papel mediador nesta quadra cm que estamos vivendo, um Minis· 
troque chc:gou a revelar sensibilidade para com os problemas da classe traba
lh;ldora, um Ministro que chegou a exercer, efetivamente, o p<ipel de interme
diário c de negociador, no caso das greves de São Paulo, e este homc:m estava 
adquirindo autoridade para adquirir, como eu disse, um importantíssimo pu· 
pt:l de mediador, de negoci<Jdor, de uma saída política social pura este proble
ma que se coloca entre empresários e trabalhadores, no País. 

Pois, bem, S. Ex• ao concordar com a prisão dos lideres sindicuis, u meu 
ver, no meu entender, perdeu completamente sua autoridade. Para a Nação é 
uma grande perda, para nós é uma grande dccc:pçào. 

O SR. JOSE u:-os (ARENA -CE) -V, Ex• me pormi"? 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- S. Ex• nào podia 
concordar, fosse ele a demissão do cargo, preservar a sua figura, a sua i ma· 
gem, para essa missão para a qual ele poderia, c: deveria até, ser convocado, 
Mas, do momento em que fez a intervenção, por que: negar que há inter
venção quando há uma junta no sindicato, c os lideres eleitos, autênticos c 
legítimos, c:stão prc:sos na cadeia, incomunicáveis, como não há intervenção'! 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Pormitc V. Ex• um aparte'! 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- E S. Ex•. ao rrcstar· 
se ii esse papel, ao admitir, ao acc:itar essa açào governamental, no meu modo 
de ver, perdeu a autoridade, pc:rdeu as condições que tinha pum exc:rcer cssc 
importantíssimo papel a que me referi. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Pormitc V, Ex•'! (Assentimento do 
orudor ,) - Nobre Senador, veja a que situaçilo difícil chegamos, Aquelt:s que 
cumprem a lei. .. 

O SR. ROBERTO SATUHNINO (MDB- RJ)- É, I~ vem V. E.x• no
vamente: com os mesmos ;~rgumentos. Eu estava me rt:ferindo ao aspecto polí
tico; V. Ex• evoca a Lei, nilo prc:cisa nem completar o aparte: porque já o co
nhe~o. de tilo repetitivo, 

O Sr. José Uns (ARENA- CE)- V. Ex• uch:1 que H atividadc politica 
pode ser realizuda foru da lei, ou que ela pode ser e:~ercida de m:meim ilt:g;ll. 

O Sr. i\lürcos Freire (MDB - PE)- btcs IS anos mostr:un isso. 

O SR. ROBERTO SoiTUit:-111'00 (MDB- lU)- E foi feito, no <aso 
Uc São Paulo, ou seja, quando re>llmt:ntc hú intcn~,:i\o, hú disposi~ilo, a nn:· 
lllilçi\u pol iticu pode contornar a c.,igênci·.l Ua lei, quundo hú Jisposiçüo. Ag.n
r<~, quando não hú, prendem-se tlS líderes. 

o Sr .• lu!-~l; Uns (ARENA -Cl:)- N•1hrc Scnadnr, V. Ex• h:'l de cnnvlr 
que idcntilicada a ilc~alidat.lc dn prnccsn d.1 ~rcvc o (i~.wcnw u<hl !ct lllals 
•jllC L'lllll[lrlr tl ~ell dC\'Cf,llltCf\'llldll rlO plll~e,~ll: IHllllCllll ~Uh'ilitlltll~ par<l d 

u1rctoria, mas V, Ex• sabe que a dirctoria destituida assumiu, por fora, o en
mando da greve, isto é, ;1frontou a própria :1plicaçào da lei. Perguntou V. 
Ex•: tlcvc ou nào deve ser ac>~!ado o rc:speito ii Lei'! Deve ou nllo haver um ro
dcr que, >~final de contas, gamnta o respeito à Lei? Ou serú que qualquer um 
de nó~ rode dc~rcspcitar essa Lei, ulcgando simplesmente que ela nüo c~t{l 
adequada ao momento'! V. Ex• há de convir que ficamos diante de um dilcm:1. 
Eu estou de acordo cm que há que havc:r um caminho para que os dhsídio~ 
marchem cm beneficio dos :1ssalariados, cm benefício da justiça social. t-.1as de 
modo algum :-.criu cap:1z dt: defender que este processo deve: scr inteiramente 
arbitrário, inteiramente aleatório, pondo cm risco a tranquilidade da família 
br:tsileira. V. Ex• me desculpe:, mas c:sse é o meu pensamento. 

O Sr, Marcos Freire (MDB- PE)- A pergunta do Scnarior Jmé Lin:-. 
caberia muito bem ao Governo a que ele pertence, porque durante esses quin
l.e anos o Movimento de 1964 nada mais fez do que desrc~peitar reiterada
mente as leis dc.~tc País, a começar pela própria Constituiçào que eb li1eram. 

O Sr. José Uns (ARENA- CE)- Isso na opiniiio de: V. E,,• 
O Sr. :\lurcos Freire (MDB- PE)- ~a história, são os fatos. V. Ex• 

pode até querer justificá-los, mas negá-los não pode. 

O Sr. Jo:-.é Lins (ARENA- CE)- Essa é a opinião de V. Ex'. Mas ain
da que isso fosse verdadeiro, uqucles que fazem a lei, como V. Ex•, não dt:· 
viam jamais, admitir o seu desrespeito. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Infelizmente há quinze anos 4uc 
esta Casa deixou de fazer as leis. Já não é mais esta Casa que fuz as lei\, 

O Sr. Jo\é Lins (ARENA- CE)- Mas, então, V. Ex• nào devia estar 
aqui. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Ah! Estou para dizer essas coisas, 
porque senJo tillvcz estivesse cm companhia do presidente do sindic:lto de 
Porto A legrc. 

O Sr. Jo!'lé Lins (ARENA - CE)- Para falar contra a própriu Jnsti· 
tuiçào'? 

O Sr. Marcus Freire (MDB- PE)- Nào! Para defendê·la. Dcfcndê·la, 
denunciando o arbítrio do Governo que a atinge. 

O Sr. José Lins (A RENA- CE)- Mas, entilo, V. Ex• está agindo exa
tamcntc de modo contraditório, 

O Sr. l\lurcos Freire (MDB- PEl - Pelo contrário! 
Eu estou defendendo u lnstituiç;io! V, Ex• é que tem sido conivente com 

os :~rhítrios do Governo. 

O Sr. José Uns (ARENA -CE)- Essa é uma estranha maneira de 
defcndé-la. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Sr. Prcsidonte, eu 
vou encerrar c, :1penas, para linalizar minhas pabvras, queria dizer que na (·id:l 
politic:1 o rrocesso politico tem c:ssas l'Ur>lctc:ristic:ls: c:nquanto uma:-. ligur:ts per
dem iiUtoridade moral, perdem presença no ccnúrio político, outnls 
ganham autoridade, ganham presença. Enquanto o Sr. Ministro do Traba
lho, a meu ver, perdeu enormemente, ao executar a intcrvençiló e concordar 
com a prisão, enquanto assin sucedia, uma outra figura cresce no cenário 
politico nacional pela sua autoridade moral, pela.firmeza das suas posições e 
pelas dimensões da liderança que vem exercendo cado. vez mais. Trata-se do 
Sr. Luis lnúcio du Silva, o "Luhl'', Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos 
de S. Bernardo, c cu me permitiria encerrar essas breves palavras, cit:mdo 
uma frase que li, hoje, nos jornais, dit:.t pelo líder sindical Luiz Inácio da Sil
va, cm Porto Alegre. Dizia ele: 

"A mão e~ tendida transmudtH1e cm braÇo i.trmudo, ;1 conci
liaçi'lo nacionul se perde na intrunsigênciu f:tç:tnhuda c a anunciada 
abertura politica joga no culubouço uma das vozes muis cstim:td:ts 
do sindicalismo brasileiro: Olivio Dutnt"- Presidente: do Sindicato 
dos Hancários que foi preso. 

Muitll obrigado, Sr. Presidente, (Muito bem! P:ilmas.) 

O SR, PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo :1 pah1vra ao Mhrc Sc
nal.hlr Jessê Freire, por cessão do Sr. Senador Jorge K:tlumc. 

O SR. JESSr.: FREIRE (ARENA- RN. Li: o seguinte discursltl- Sr. 
Presidente, Srs. ScnaUnrcs: 

Prcncupadn I.:<Hll n agravamento Ua sc-:a nn Nllrt.lco;tc c, cm rarticui:H, 
1111 Rill (irilndc dll ~nnc, n (;<1\'crnoldur Lll'ni~icr .\laia vcin ol Br:,~íli:l. llll 
prindpin Jc~tc mi:~. fuer lllllil e.\po~i~<1n iHl Sr. Prc<ldcntc da Rcpúh\k;l, 
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sobre 05 rencxos desse nagelo na economia do Estudo, c sua repercussão nus seu custo for coberto a fundo perdido pelo Governo Federul, por falta de rc· 
variadas camadas sociais daquela unidade federativa, quando então sugeriu, cursos próprios para oferecer a contrapartida necessária. 
à guisa de solicitação, u adoçilo de medidas capazes de minimizar os efeitos 4. Que embora o Decreto Estadual que dcclnrou, cm abril, o estado de 
catastróficos da seca, que há nove meses assola aquela rcgii\o, e cujo ciclo só emergência, tenha fixado a área respectiva cm 85 municípios, a situação se 
terminará quando do início das próximas chuvas cm fevereiro de 1980. agravou além desses limites, sendo igualmente grave na maioria das outms 

O trabalho apresentado pelo Governador do Rio Grande do Norte à comunas do Estudo. 
consideração do Presidente Joilo Figueiredo foi calcado cm dados c infor· ~ bom lembrar que a amostragem aqui feita se ajusta, com pequenas 
mações criteriosos c recentes, sem exageros, mas que traduz fielmente a rcali- nuunccs, à realidade nordestina, de onde se conclui que as perspeclivas para a 
dade vivida pelo sofrido povo nortc-rio-grandense. Região Nordeste, a curto c médio prazos, não siio nada promissoras. 

Consoante demonstrado, os principais produtos agrícolas sofreram um 
colapso, com a lavoura de subsistência quase totalmente perdida c uma re.. o Sr. José Uns (ARENA -·CE)- Permite v. Ex• um aparte? 
dução drástica estimada cm 60% na c'uitura algodoeira, principal sustentã .. 
culo du economia do Estado. O SR. JESS~ FREIRE (ARENA - RN)- Com prazer, nobro Senu· 

Esgotadas as reservas de pastagens, as conseqUências seriam inelutáveis: dor. 
grande parte do rebanho bovino será sacrificado com o conseqUente dcsfazi· o Sr. José Llns (ARENA -C~}-- Nobre Senador Jcssé Freire, tive 
menta da bacia leiteira. oportunidade de trazer, nu semana passada, algumas informações sobre o an· 

Ã medida que as horas caminham, vila rareando as reservas d'água pura damcnto do Programa de Emergência do Nordeste. Como V. Ex•, sinto-me 
abastecimento das cidades c consumo animal, o que agrava a aceleração das angustiado c solidário com os sofrimentos da nossa terra c da nossa gente . 

. tensões sociais face a absoluta miséria em que se debatem as populações ru· Calamidades que se sucedem u calamidades, trazendo as maiores dificuldades 
rais. àquelas pobres fumflias que, afinal de contas, esperam alguma coisa nova que 

Ante esse clima de inquietação, que se renetia negativamente sobre os possa livrá-las definitivamente desses nagelos. Quanto à seca deste ano, eu 
demais setorcs da economia, houve por bem o Governo Federal acionar um trouxe sobre ela uma informação, na semana passada. Felizmente já não há 
programa de emergência do qual parti-ciparam o Ministério do Interior - atraso no esquema da mào .. dc·obra de emergência. Foram liberados no mês 
SUDENE- Governo do Estado, com vistas a socorrer 107.000 homens, dis- de junho 1,4 bilhões de cruzeiros; no mês de agosto foram liberados I bilhão 
tribuldós em 13.000 propriedades. e 200 milhões de cruzeiros c agora, no começo de setembro, estão sendo libe· 

Esse programa de atendimento aos flagelados consiste no fortalecimento rados mais 700 milhões. Desse modo já não há realmente atraso no pagamcn
da propriedade privada c retenção do homem no seu próprio meio de traba· to da mão .. dc-obra. Quanto aos programas de crédito, esses realmente atrasu· 
lho. Os seus objctivos consistem cm: rum, Porém, não sei se V. Ex• tem informações a esse respeito, mas, hól cerca 

a) absorver a mão-de-obra liberada cm decorrência da estiagem, de 1 o dias, também já foram liberados 600 mUhôcs de cruzeiros, sendo 300 
empregando-a produtivamente nos estabelecimentos rurais; milhões para o Banco do Nordeste e mais 300 milhões para o Banco do Bra-

b) fortalecer a infra-estrutura das unidades de produção, através de si!. Afora isto. foi liberado mais um bilhão de cruzeiros para o Banco do No r· 
construção e recuperação de açudes c aguadas, dcsmatamcnto de novas ârcas, deste para 0 financiamento de investimentos na agropecuária. Tenho infor
construçào c recuperação de cercas c outras atividadcs correlatas. mações de que S. Ex• o Sr. Ministro do Interior, tem acompanhado rigorosa .. 

Ao contrário dessa poHtica salutar. o sistema anterior -consistia na aber· mente 0 que está acontecendo na Região, dialogando com a SUDENE c com 
tura de frentes de trabalho que, segundo o Superintendente da SUDENE- os Governadores para incorporar novos municípios se assim for necessário às 
Valfrido Salmito - cm diversas situações emcrgcnciais, "'demonstrou ser áreas de emergência. A grande preocupação hoje é quanto ao problema do 
contraproducente, pois acarretava o aglomerado de centenas de flagelados ao abastecimento d'água das populações. v, Ex• está a par das grandes dilicul· 
longo das rodovias, obrigados pelas circunstâncias a se transferirem de seus dadcs d'água criadas pelo pequeno volume de precipitações deste uno. Os 
locais de moradia, provocando problemas sociais dos mais diversos". açudes não tomaram água, as cacimbas não se recuperaram. Por isso mesmo 

A execução plenamente satisfatória desse programa exigia, desde o seu umu ampla uçào de fornecimento de água foi aprovado agora pelo Governo. 
advento, a participaçilo simultãnea dos Bancos Oficiais, que deviam suplc· No momento, acredito que cerca de 300 carros pipas já foram distribuídos. 
mentar os recursos aplicados a fundo perdido pelo Governo Federal, destina· Todos, como v. Ex•, devem acompanhar sistematicamente a situação dos 
dos estes ao custeio de apenas parte das despesas de mão-de-obra dos pro- nossos irmãos nordestinos, para assisti-los e ajudá-los, Parabéns a V. E>:' por 
prietários. trazer o assunto a esta Casa. 

Tal, porém, nilo ocorreu. O que houve, cm verdade, foi a não partici· 
poção desses bancos nos financiamentos referidos, advindo, cm conseqUen· O SR. JESS~ FREIRE 'ARENA - RN)- Agrudoço as informações 
cia, para os proprietários, sacrificios maiores, pois tiveram que mobilizar re· que V. Ex• nos oferece neste momento. 
cursos próprios para atender à parte restante dos custos da mão-de-obra c à No entanto, cs~ivc a semana passada no Rio Grande do Norte e as infor· 
totalidade dos gastos com materiais, combustlvcis, etc, num ano anormal, mações que recebi, do governador, dos secretários, deputados estaduais, vc
sem esperança de safra. readores, prefeitos, agricultores, são essas que estou dando a V. Ex•. V. Ex•. 

Esclareça-se que a participação do Banco do Nordeste no programa de que: foi Superintendente da SUDENE c foi Dirctor do Departamento Nacio· 
emergência começou 45 dias depois do seu inicio, e o Banco do Brasil só o fez na I de Obras Contra as Secas- DNOCS- com grande vivência, portunto, 
quando jti haviam transcorridos dois meses, desligando-se logo em seguida. du problemiltica das secas nordestinas, sabe que há uma grande diferença en-

Para que se possa fazer ama melhor avaliação sobre o problema aqui cn- tre a liberação das verbas c o pagamento, ao contato, do dinheiro deferido u 
focado, é bom lembrar que das 409 propostas apresentadas ao Banco do Nor· ess.as regiões. Vem-se: a Brasil ia conversa-se com o Ministro; o Ministro tele· 
deste, no valor de CrS 89,0 milhões, foram aprovadas 242 num total de CrS fona para o Ministro du Fazenda: o du Fazenda diz que foi liberada u verh:1, 
62,0 milhões. que u verba ostá nu SUDENE; voltu-sc A SUDENE, o Dr. Sul mito informu: 

Ao Banco do Brasil foram en-caminhadas 1.150 propostas, totalizando "cu fui cientificado de que houve u liberação, mus não recebi".- "Mas, o 
CrS 255,0 milhões, dos quais foram aprovadas 433, no valor de: apenas Banco do Brasil, cm Recife, niio tinha ordem, não recebeu ordem'?" 

CrS 67,0 milhões. O Sr. José Llns (ARENA- CE)- V. Ex• me permite? (Assentimento 
Por igual, o atraso na liberação de recursos pura pagamento aos trabu· . do orador.) Confirmo, como já confirmei, o atraso nos programas de crédito, 

lhadorc:s se constituiu cm fator de insatisfação, o que levou algumas pessoas a embora recentemente recursos tenham sido liberados para o BNB c pura o 
fuzcrcm juizo apressado sobre u credibilidade do projeto. Bunco do Brasil. 

No mosaico de nossas provações, há que se considerar ainda: 
I. Que:, a purtir deste mês até o início das chuvas cm 1980, nilo hú possi

bilidade de trabalho e produção no Estado, no setor agropecuário; pelo que: 
a vocução natural é o agravamento progressivo du situação. 

2. Que nem o Governo do Rio Grundc do Norte:, nem a c<:onomiu doEs· 
tado têm condições de absorver cerca de 150 mil homens, quo estarão irrcmc· 
diavc\mente desempregados se for desutivado ou interrompido o progrumu 
de emergência. 

3. Que os proprietários rurais do Estudo, pobres c descupitulb.udos, nUa 
têm condições de manter u mllo·de-obra cm suns fazendas, mesmo se purte do 

O SR. JESS~ FREIRE (ARENA - RN)- lntonsivu u í1gil. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Quunto uo pagamento da m<•o de 
obra.. felizmente, ucho que o probtcmu foi supcmdo. IH1 tambêm umu pro· 
mess;.1 do Ministro du Fuzcndauo Ministro do Interior, de que utêo dia ~5 de 
setembro todos os programas do Nordeste scrilo postos ri'gorosumentc cm 
diu, c mantidos cm diu, daí cm diante. Concordo com V. Ex• cm que bú nc~:es· 
~idude do urmiu dos rarlamentnrcs du Nordeste, rnru <JUC esses atra~os nih1 se 
rc:ritonn c: nolo st.• agruvcm, ~:omo joi muitus vezes <~conlt.'l't.'ll, 
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Opnrtunn :-.c nos p:~rccc aduzir, neste pronunciumcnto, parte das condu
Siics a que chegou o RL!l01tor da Comissi1o do Interior- Deputado Edison 
l.oh~n- no Simpôsio.~obrc a atltaçtw du SU DENE, lJU:tnUo :!9 Cllnfcrcnci~
líl~. tnd11s cnm ampl:t vis;io ll<l problc.:mátic•1 nordestina, c.xpus~:rmn sua npi
nittu pma um Ucb:ttc aberto com técnicos c políticos prc~cntcs llilljllda Cn· 
miss~o. 

Alirma :tljudc ilustre rcprcscnttmtc do M:tranhào qut.: 

"os Ucpoimt.:ntos aqui tmlidos são, tollus eles, vcrd:tdeiws gritos dt.: 
angLJstia. Cuda palavnt, um gemido dt.: dor: cad01 núm~:rtl, um golpe 
na consciência nacional." 

A verdade, diz ele, é que não se fez o suficiente cm benefício do nordesti
no hmsilciro, que continua sua cuminhiida de sofrimento, acossado por uma 
perseguiçrto eterno!, errante na sua miséri01 c cm seU dcscncunto, crcllor per· 
manente do rcconht.:cimcnto nacion:~l que nunca vem. 

E cnf:ttiz:t: . 

"Os nordestinos nrto desejam ser um problcmn nacion:d. Estrto 
lh:cididos a ser uma soluçiio. Sua miséria, tod.:wi:~, não os inculp;t. 
Por el:t devem se penitenciar os que, sendo rcsponsúvds pela so
luçtto, r.Jc.:la niio cuidamm. 

Mas, ;nt: quando t.:S.'it:S homens, mulh~:rcs c cri:tnçn.~. maltmta
dos pela fome c pela subnutrição suporturUo tunta desgrnça, pcr
I.!Unt:t o Relator. Colocados 11 margem da cstmda do progresso, :1s· 
sistinr.Ju lt pass:.tgcm dos comboios do dcscnvolvimc.:nto a bcnclicia
rcm ns dcnwis Regiões do Pais c contribuindo, eles próprios, pum 
essa fdicidudc desejada por todos, rnus dela rcpdidos, os nordcsti· 
nos vêem exaurirem-se ns su:ts potencialidades nus front~:ir:1s de um 
novo .~éculo. 

O Poder Central rcaliz:.t grandes obras, do t:tmnnho de sua ima
gem modcrmt perante o concerto das nações. Com isto, regozijam-se 
os nordt.:stinos. M:i.;; c cl~:s'! Tambt:m niio têm direito di! tornur-se 
protagonistns do mundo ml1dcrno'! Ou scrú que nasceram condcn:t
dos lt condiçiio de pcrifcri:.t nacional, subproduto humano de uma 
~:r:.1 que niio se encerra'!" 

E conclui, com esse trecho lupidur, mas de profunda revolta: 

"Qu;mdo tomamos ciéncia de que u dc:sgr:.u;a dos nordestinos 
jú chcgu :to ponto d~: comprometer a próprin esl:.ltura de: seus li lhos, 
\Urnanr.lo-os nanicos num Pais de: homens de bom tamanho, não s:t· 
hemos m:tis o que dizer," 

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- V, Ex• me permite, nobre Senador'! 

O SR. JESSF.: FREIRE (ARENA- RN)- Com muito prazer, nohrc 
Senador José Lins. 

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Aproveito a oportunidade, do dis
curso de V, Ex•, par:1 parabenizar o Senador Humberto Lucenu, pelo seu 
explicito apoio à irrigação no Nordeste brasileiro. Hoje, hú quem digu que 
esse progr:tma não é importante par:t o Nordeste. Hú qu~:m discorde d:t irri
gaçiio, porque cxig~: u dcsapropriuçiio de: terras, ou porque pensam que ~:la 
tra.t u saliniz:u;ào ou por outrus r:tzôcs aindu muis inconsistentes. Or:t, ele é 
indispcnsúvcl pam que possilmos resolver os nossos :.mgusti:mtcs problem:ts 
lle :íguH c Uc <tgricultura no Nordeste brusileiro. De modo que me congratulo 
<ILjui com o nobre Scn:tdor Humberto Lucena. Além disso quc.:ro testcmu
nhm, também, o meu apreço ao nobr~: Depultldo Manocl Novues, c :tos col~:· 
~as que o :tjudaram nu Comissrm do Interior d:t C:.im:tra na rc.:alizaçiiu do 
Simpúsio da SUDENE. Fui um dos coniCrencistas c participei da rcdaçtlo das 
~.:nnclusõcs dalJUclc Simpósio, c acho que cabe muito bem, aqui, o elogio, a 
ljUc ora proponho, 

Muito obrie,;1do :1 V, Ex•. 

O SR. JESSF.: FREIRE (ARENA- RN)- E urn elogio tiUc sei 'I'" é 
tle tudus os non.lcstinos que, nesse momento, estão ou nt10 no plcnúriullo Sc
rmdn. 

O Sr, José Uns (ARENA- CE)- Comotarnhém ao Relator Edisnn 
l.nbiuJ, que se mostrou 11111 tr:tb;dhador c.:~tranrdinúrio. 

O SI!. .JiêSSF: FilEI RE (AR E,'<A- RN)- Condu indo. Sr. l'r"idcntc: 

"t\ Naçitn, cu mo urn tndn, tem devere~ inalienúvci~ para cmnn 
l\.'!lfdc~tc brasileiro. E o ( iovcrrltl i"cderal, juntamente cnm n Con
!~1'1...'\\0 N;u.:ion;d, !-i;ln fiadnrl'.'o de~·"" divida. Re.\!Wtêmo-la ltuje, nu 
atnanhft ~cd muito tarde." 

Jamais pm.Jcrcmos atingir o crescimento econôrnico c o bcm-estar sm:ial 
de outras Regiões, se :1 c~trutura trihutúria vigente nu P:tís subtrai de nú:-. !'lig
nificativa pmcel:r mç;uncntúria. tnrnando-nm, na cxpre!'l~:io feliJ.llc um cdi
toriali.~t<l, pingcrlle.'i d<t Llnif~n. 

Esperamos, contullu, que o Governo do Presidente l:igucirello, atcntu 
cnmn se encontr:t ao~ rccl:tnws d:J nadonalidalll!, alforric o NorUc.:stc dc~ta 
c.:scravidlm a ljUC foi subjugado, dando-lhe condições de sobreviver, com dig
nidade, an lado de seus compatricios de nutms Regiôcs mais próspl.'r:J~. 

O Nnrdc~tc nito reivindica gmnllczu, nfto postula poU~:r, ntto persegue 
privilégios, Deseja apcrws o mínimo essencial lt sobrcvivênci~l de milhões de 
hr;t.,ileim~ hoje tran . ..,furmullos cm pilrias de uma socicdndc madrastu, tiLIC só 
lhe oferece as migallws d~: seu festim. 

lstn, Sr. Prcsidcnt~:, o que noscahia dizer. Muiw ohrigado. (Muito hcm! 
Palnws.) 

O SR. !'RESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo" palavra ao nohrc Se
nador Marcos Freire:. 

O SR. MARCOS FREI RI!' PRONUNCIA IJISCURSO QUI:', 
I:'NTRI:'GU/:' ;1 REV/SAO IJO ORAIJOR. SfR,i I'UI!LICAIJO 
I'OSTI:'RIOR MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a pal"vr" ao nohrc Se
nador Henrique Santillo. 

O SR.IIENRIQUE SANTII.LO (M DB- GO. Ló o seguinte discurso.) 

- Sr. lln:sillcntc.:, Srs. Scn:1dorcs: 
Desde o dia 4 do més cm curso, atcndcntcs c :tuxiliarcs de enfcrnwgcm 

dos hospit;tis c rostos de saúd~: púhlicos cst:tdu:.ds de Goiits estão cm l!revc de 
rcivindicução salarial. Siio centenas de servidores paramédicos pcrcchcnUo 
sali1rios irrisórios lev;tdos pelo desespero da fome c dot insegur:mç:.t. 

Os :ttendentcs ~:stiio submetidos a salúrio de 1.692 cruzeiros mensais c os 
auxiliares de enfermagem a 2.200 cruzeiros, insuficiente para a alimentuç;lo 
adcqualla llc um pc.~soa <!penas, sem levar ~:m cont:1 il!i demttis despesas indis
pcns!Jvcis lt sohrcvivêncitl. 

A tendentes c :tuxiliarcs Uc cnfcrm:~gcm siio os servidores que :tssistcm di
rct:tmentc ao doente. que lhe prcstum diretarncntc os serviços pammédicos c 
d~:dicHm-lhc :tpoio mor:.tl c humano. Mil iS que tudo, necessitando de tr<tnqili· 
lidullc p:tra a boa comprccnsiio dos pacientes cm sua dor. 

Dur:tntc v{trios meses, por su:~s lideranças, tcntotmm H negociaçiio com 
iiS :tutoridadcs individuais, sem nenhum sucesso, pcln inscnsihilidadc Uos 
mesmos, n:in lhes restando outr:t altcrntttiva senão a greve. 

Em seis di:ts Uc movimento rcivindic:ttório, ttpós negociuçõcs entre :t C o
missiJo de Greve c :1 Secretaria de S:túdc do Estttdo, ulcançou-sc signilic:ttivu 
vitória. com ttumcnto de 95% paru os :ttcndentcs, que pass;trao :~ rt.:ct:ht:r 
.li7H crUlt:irns mensais c de 60% p:1r:1 os auxiliares d~: enfcrmugcm. cujo sa
lúrin pass:tr{J par:t 3.HtJ2 cruzeiros mensais, a purtir do dia I~" do corrente mês 
de setembro. 

Do ttcordo conslttm ainda duas cláusul:ts importantt.:s: i') 011 dias p:tr:t· 
dos serão pagos pela Sccrel:lria de Saúde: 2•) ntw haverá demissões. 

Registro, portanto, minhas congratulações a cst:t importante c.:ategoria 
dl· tmbaiiH1dorcs út.: mc.:u Est:ldo'pclo t:spírito dt.• unidade.: que ttprcsentou du
runte estes dias dificeis para os tr:tbalhadores, e manifesto a certeza de que este 
primeiro passo rcprcs~:nt:trú força maior pma a cntidude que u congrega, :.tu 
mesmo tempo cm 'JUC :tprcscnt:l o importante signilicudo rumou menores in
justiças sulmiuis. 

Têm nosso apoio todos estes servidores coordenudos por seu líder, Clé
sio llos Santos. 

l:r;t o liUt.: tinh:t 01 dilt.:r, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR.I'RESII>ENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra "o nobre Se
nador Ruimunllo !}mente. 

O SR. RAIMUNilO PARENTE (ARENA- AM. Lê o seguinte discur
~o.) - Sr. Prcsillcntc, Srs. Senadores: 

E para mim molivo de satisfaçiin f:.ucr o registro da volta da revista o 
Cru:l'im oh h:tncas de jornal llt: todo o País, fato que transcendi! de signiri
~.:açãn pcl:t~ circun~túncias hi~tóricas que envolve I! pela cxprc~~iio culturul 
lJUc n:pre~l·nta. 

i\ vld;J hm~iiCÍr:l\eJil sidu SiiCUdida 11!1 .... (Jitilllm anu.~ pilr fcrtÚil\1.!1 m ~(1-
l'iai~, pnlilil·m c ccnnúmicn~. cntn profunda~ rcpcrcuss\JC\ nm diverMl~ ~ctn
res de !Hl~sa ~ncicdalk, nra de l'orrna negativa, ora de l'urma pmitiva. 

I 
S:'111 ii\ II!Ul:u;(Je\ natur<~i~ de urna ~udcdadc que am:nlurc~c. vivcml~1 a~ 

iu~t:'tlll'i.l\ de um prol·e..,\u de~envolvinwrtti..,t:l, c.\t!TIIl<llllCillc din:·uniw, onde 
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a n:nnv;1çào se impôc, numa sclcçào de espécie: nos diversos segmentos da or
ganização social brasileira. 

Nos últimos anos tivemos a tristeza de ver dcsapan:cc:r do jornalismo 
brasileiro duas publicaçôcl\ diária~ que marcaram época c pn:st:lram assinala
dos serviços às melhores causas nacionais, O Correio da Munhu, fundado 
ror Paulo Bitc:ncourt, c o Diário fie Nmfcia.\·, fund<~do por Orlando Dan tas, 
ambos sediados no Rio dc Janeiro, de onde irradiamm cultura, numa marcu· 
da posição de lidelidade aos ideais de liberdade e da democracia, sempre a 
serviço do Brasil. 

T;1mbém foi arrolada entre as publicações que deixaram de circular a n:· 
vista O Cm:l'iro, fundada por Assis Chatcaubriand c que não pôde resistir 
aos embates do!\ duros tempos que também levaram os dois grandes jornuis 
cmiocas a se retirarem de circul<Jção. 

Não é segredo para ninguém n que vem ocorrcndo no mercado de traba
lho que ora faz critico o pernl do aproveitamento da mão-de-obra disponível 
c sombrias as perspectivas do seu nfvel de utilização, 

Por isso mc.~mo quero assinalar da tribuna do Senado Federal o retorno 
de O Cm:t•im nas b~mcas do Brasil inteiro, colocando-se ao lado das publi
cações semanais e quinzcnais, mais algum<~s centenas de páginas livres para 
discutir o processo brasileiro, analisando a nossa realidade, criticando e ofe· 
recendo ahernativ:~s válidus para as soluções dos grandes problemas na
cionais. 

Abandonando o feito tmdicional que a fez completar 50 anos dejornalis· 
mo sadio e combativo, a nova Revista O Cruzeiro assumiu padrões gr[JJicos os 
mais modernos c se <!presenta como instrumento de formução da opinião 
pública inteiramente renovada c disposta n participar do mercado editorial 
brasileiro, no que tudo indica. com muita garra, com muita compct~ncia pro
lissional e muito rutriotismo. 

Tcndo como Di retores osjorn;.alistas Alexandre Von Baungmtcn, Hcbcr 
Pcnha Miceli c José Oswaldo Correia, tem como diretor responsável a figura 
de José Anchieta Távora, que dispensa maiores apresentações, contando ainda 
com u colaboruc;ào de Antonio Faustino Porto Sobrinho, Aor Ribeiro, Expe
dkto Quintas, Manocl Pompeu, Bernardo Ellis, A. Aciolly Neto, Seixas Net
to, Viwrino Vieiru, Carlos Burity, A ffonso Soares, Hélio Contrcras, entre ou· 
tros nomes destacados do jornalismo brasileiro. 

Seu número de retorno às bancas tem data de capa de I 5 de setembro c 
o material profissional que marca essa volta é de alta qualidnde jornalística, 
polêmico, informutivo c de grande capacidade de mobilizução da opinião 
pública. 

c~se registro breve, St:nhor Presidente, Senhores Senadores, tem um 
sentido paralelo de homenageur a imprensa brasileira, brava e aguerrida, que 
dentro do modelo social, poiiúco c cconômico do nosso Pais, tem na formu de 
compctic;iio, um dos principais estrmulos para que se aperfeiçoe c se habilite 
p:1ra cumprir a sua grande missão de informar, criticar e debater. 

Mosso desejo c nossas cc:rtezas são no sentido de qye O Cru:eiro volte a 
ocupar a rosição de destaque que conseguiu no mercado editorial do Brusil e 
hoje como ontem ofereça uma contribuição alta ao processO critico da real i· 
d:~de br;1sileira, promovendo dt: forma independente, vigorosa e totalmente 
livre, os grandes temas que desafiam o nosso tempo e nos ajude a encontrar as 
soluçõcs de equilíbrio c harmonia para os complexos c difíceis problemas que 
falem decisivos os esforços empreendidos pela sociedade brasileira para ocu
pur os espaços u que o Brasil tem direito na comunhão dos povos, a nível 
mundial e, intt:rnamentc:, ajude a encontrar as melhores alternativas paru os 
cmninhos de pal c prosperidade u que fazemos jus como nação livre e sobcra
nu. (Muito hem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se· 
nado r Gastão MUller. 

O SR. GASTÃO MÜLLER (ARENA - MT. Lê o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Jornal do BraJil de 7-R·79, tral uma noticia intituludu "Mineração", 
di1. u mcsma que seria instalado às li :00 horas duqut:lc diu um grupo de mine· 
r:~c;r1o, do Ministério dm Mi nus c Energia, coordenado pelo Depurtumcnto 
Nucionul de llroduçlio Mineral c que teria como objctivo incentivar u cmprc
sn rrivada nacional :1 pnrticipur mais das atividudcs de "Mineraçiio". 

Até uf tudo bem c estamos de pleno acordo, pois, us riquezas minerais do 
Urusil silO imensas, mus, com umu ressulv:~, mio u~:rt•dir o,\'l'e/lw.\·~:urimpt•iros, 
uhridnrcs de picadas, deshruvadorcs de st:rtões, pl:mtudores de cid;.~des, no in
terior llu Hr:t.~il. 

Que \'enham as cmrrc~~~~ privml~IS de prcferí:nciu nacionuis, twballwr, 
deshr:~var, plantar cidades também :1n lado dos garimpdrns de pé no chiio. O 
qnc n:'111 ~c accit>~ ê a cxpulsi1o dm garimpeiros, ~erando na~ ún:as cedid:~s i1~ 

empresas maiores um ambiente de pânico, e de ameaças reciprocas, extin· 
guindo com ti pul social. 

Recebi convilc puni ir a uma reunião com os Senhores Oirctores do 
ONPM e nUa comparc:ci, pois, no dia 30 de agosto, já tinha compromisso 
lirm:1do, cm Mato Grosso, mas enviei uma carta cxtcrnundo o meu pens;:l
mcnto c que transcrevo para que conste dos Anais desta Casa. 

"Brasília, 22 de agosto de 1979. 
Senhor Assessor: 

Recchi seu Oficio nll IH66/79, datado de 21 do corrente. 
Como ncstu data não poderei estar presente à reunião, apresso-me em 

responder-lhe o referido Ofício, 
Nilo lui rrMndica(fjf!.f da.'i liduançaJ políticas do EJtado df! Mato Grw.w 

do Norte•, pois, não existe esse Estado, existe o Estado de Mato Grosso e as li
deranças de Mato Grosso, sim, reivindicam os seguintes pontos: 

!ll- Que sejam respeitados os direitos inalienáveis dos garimpeiros de: 
Poxori:u ou outrus regiões diamuntiferas. Eles forum os pioneiros da região, 
plantadores de cidades, desbr<~vadores dos sertões c não podem ser tratados 
pelo Governo como intrusos, ou coisa que o valhu. O caso de Poxoréu, por 
exemplo é gritante, pois, aquela região foi aberta pelos garimpeiros, geral
mente, nordestinos há mais de 50 (cinqUenta) anos c devem c: não podem ser 
enxotados da área, por uma Portaria gerada nos gabinetes refrigcrudos de 
Brasília. 

21l- Não há c nem houve até agora nenhum congressista credenci;:~do 
para fular contra os interesses dos garimpeiros, mas sim, tem-se delegação 
p<~ra defender em comum os direitos deles. 

311- N<~ região de Poxoréu c em outras regiões de Mato Grosso e do 
Brasil, na minha opinião pessoal, há lugar para todos trabalharem na lavra,· 
principalmente. Não vejo nenhum mal, de um modesto garinlpeiro que ainda 
trabalha por procc:ssos rudimentares, estar labutando uo lado das máquinas 
solisticadas das gr:1nd~:s Companhias. Não enxergo m:nhum crimc de c:m Po
xoréu, Alto Paraguai, Nortelándia, Arenápolis, etc,, as companhias convi
verem na pesquisa e lavra com os gurimpdros c draguistas, sem o menor 
constrangimc:nto, Na minha opinião pessoal as riquezas minerais do subsolo 
mato-grossense são imensas dá para todos explorarem as áreas cm busca des
sas riquezas, mas, não aceito i: a expulsão, como se marginais o fossem, dos 
garimpeiros desbravadores da região e a quem Mato Grosso e o Brasil, muito 
devem. 

4Y -Quanto ao caso espccínco de Poxori:u (Alto Coité) a solução defini
tiva é suspender a vigéncia, em delinitivo da famigerada Portaria, bem como 
o DNPM, não conceder mais pesquisa cm áreas mais que pesquisadas, 
como as que citd c muito menos lavra, salvo, se as grandes lirmas, concordu
rcm em manter uma convivência pacifica com os garimpeiros. 

Se n~o houvt:r essa compreensão vai haver fatos graves c tristes. Prc:ste-sc 
atenção quem vai sofrer não são os donos das grandes firmas, mas sim. os 
pobres empregados que sofrerão as violências e pagarão por crimes que não 
cometeram. 

Atenciosamente, - Senador Gasliio MUller, Quarto-Secretário. 

Exmo. Sr. 
Dr. Hélio Gois Ferreira Filho 
DO. Assessor Purlamentar 
Ministério das Minas e Energiu 
Gabinete do Ministro 
70.056- Brasllia- DF" 

Era o que tinha a dizer, (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Nadu muis havendo que tratar, 
vou encerrar a sessão. 

O Sr, Mauro Bonevldos (M DB - CE) - Sr. Presidente, peço a palavra, 
para umu breve comunicação, 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Tem u pulavru o nobre Senador 
Mauro Benevides. 

O SR. MAURO RENEVJDES (MDB- CE. Lê o seguinte discurso)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Nu última quinta-feira, dia 6 de setembro, faleceu, em Fortulcza, o ~ene· 
rui du rcserv:~ Clóvis Alexandrino Noguciru, fi~um de relevo nos circulas 
políticos, administrativos c militares do Ccurú. 

Nusddo no município de T:ud1, em S de ugosto de 1917, o extinto cursou 
o Colégin Militar. transferindo-se, u seguir, para a Academia Militar de Rea
lcngo, st:ndo declurado uspiruntee oliciul cm 193B, nu Armu de Engenharia, 

Nu década de quarentu, pcrnlilneccll, por dois ;mos, nus Estados Unidos, 
reaiit:llldll l'IITMl~ de CSf1eciaJimçàll, apÓS U l]liC: rt:tOrlllllJ <lO Jlrasil, pas~:tlldo 

'.. . ~·" .. ·:. ;:··. t::·> 



I' 

f 

. ·.-

··Â· 

'·· 
< 

' ' I~ 

' 

'· 

li 
1 .. 
li 

I. r,. 
I 

,_,_::\'·,1~1-lff.~ri','l·::r.',':l ., , '·'.':,;o' : • •. ;.: ,· 

"-~~~-
..... ;.' 
'I l\'~'lf, 

UI A~ lO DO COr'\t;JtESSO NACICJr\AL (Scçiio li l 

·,1 servir em vúrias Unidotdcs, entre as quais o 4Y Ht.llalhfto Uc Engc:nhmia 1.k 
Cr;ttclis. a cujo Comando ascendeu. 

No ano de l %3, o~.:upou us clcv:~lJ:t.\ funçôc!l de Sccrctúrio de Polkia c 
St:gur;~nça Jl(Jbllc;t do Ccarú, :1 convite do cnlào Govcrnudor Virgílio Túlfora. 

A frente d<~qud;.t Pastu, levou u efeito imporwntc trabalho, n:l:tcion;.ttlo 
com 1.J cnquudramt:nto dos órgãos policiais cm novos p;H.irõcs de comport:t
mcntoético, impedindo-os de ser utilizados cm benefício de facções politic:~:-.. 

O banditismo, cstimuludo, no Nordeste, àquela época, por lideres pollti· 
co.~ incscrupulosos, foi temalmcnte combatido na gestão do gcncr:1l Clúvis 
t\ k~~lndrin(l, sob os urhiWiOS du imprensa c de todos os segmentos de no:-.s:1 
mdedude. 

Há alguns unos vinha dirigindo, com acerto e prolicii:ncia, a TELECEA· 
RÁ, promovendo a umpliuçUo dus redes telefônicas na Capital e muitas co· 
munas do interior cearense, 

Com a apoio decidido do Ministério das Comunicações, intensificou us 
liguçõcs DDD e DOI com algumas cidades de nossa hinterlândia, projetan· 
do a sua atuação pel.a maneir:1 dinâmica em que sempre procurava situú-lu. 

Consorci.tdo com a Sra. Judith Machado Nogueira, o general Clóvis 
Ale:<andrin'o legou aos seus filhos exemplos admiráveis de amor à causa 
públicu, encontrando-se o mais velho deles, Dr. Cláudio Machado Nogueira, 
no descmpcnno da Direçào Geral do Departamento Autônomo de Estradas 
de Rodagem. 

Ao efetuar o registro do recente passamento daquele ilustre conterrâneo, 
desejo homenagear a sua memória, reconhecendo, desta tribuna, os incstimá· 
veis serviços que prestou ao Ce::~rá e ao Pais. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Nada mais havendo a tratar, 
vou encerrar a sessão, designando para a próxima a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

Votação, cm turno único, do Requerimento n~' 315, de 1979, do Senador 
Lourivul Baptista, solicitando a transcrição, nos anais do Senado Federal, da 
palestra proferida pelo Ministro de Estado dos Transportes, EJizeu Relende, 
nn Escola Superior de Guerra, em 8 de junho de 1979, 

-2-
Votação, em turno único, do Requerimento n~' 316, de 1979, do Senador 

Orestes Quércia, solicitando o dcsarquivamento do Projeto de Lei do Senado 
n9 6, de 1978, de sua autoria, que altera dispositivo da Lei n~' 3.R07, de 26 de 
agosto de 1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social. 

-3-

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Cümara n9 5, de: 1976 
(n' 448J75, na Casa de origem), que institui o Plano Nacional de Moradia
PLAMO. para us populações com renda familiar alí: 5 (cinco) salários míni
mos regionais, e determina outras providi:ncias, tendo 

rARECERES, sob n's 417 a 420, de 1979, das Comissões: 
- de Economia, favorável; 
-de Leglslaçiu Social, favorável ao projeto, nos termos do substitutivo 

que oferece, com voto cm separado dos Senadores Lázaro Barboza, Henrique 
de La Rocque c Domício Gondim; 

-de Constltulçilo e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade do 
projeto e do ~ubstitutivo da Comissilo de Legislação Social: c 

-de Flnan(as, favorável ao substitutivo du Comissão de Lcgisluçiío So· 
cinl com duas subcmendus que aprcsentu, 

-4-
Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Cümaru nY 25, de 1979 

( n~ .2.146(76, na Casa de origem), que introduz modificações mt Lei n~ 5.1 07, 
de I J de ... c:tembro de 1966, que criou o Fundo de Garantiu do Tempo de Ser
viço, tendo 

I'ARECERES, sob n's 475 e 476, de 1979, das Comissões: 
-de Les::lsluçiio Social, favorúvcl com a emenda que upresentu <.h: nv I· 

CLS, e 
-de Flnan(as, fuvorilvel uo projeto e i1 cmendu du Comissiio de Lcgis· 

ktçiio SociaL 

-S-
Dis~uss:1o, cm primc:iro turno, do Projeto de Lei do Scnudo n~' 2n. Uc 

I 'J7H, do Senudor Otto Lchrnunn, que dít nova rcdat;ào à ullncu u t..lo urtigo 
.12, d;1 Lei n"' 4.591, llc 16 de dezembro de 1964, tendo 

-------------------
Pt\RECER, soh n~' 491, de 1979, da Comissiio; 
- de Constltulcüo c Justlç11, rela ~onstitucionalidadc, juridiL:idadc c 

:1provaç;io. 

-6-

Discussf1o, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do ~c:nado n'' .:!4, Ue 
J 979, Uo Senador Nelson Carneiro, que altcr:t a Lei n9 4.655, de 2 de junho de 
IIJ65, que dispõe .~ohrc: a legitimuçào mlotivu, tendo 

PARECER, sob n' 4.13, de 1979, da Comissúo1 
-de Constitulciio e Justica, rela constitucionalidade, juridicidadc c fa

vor:ívcl quunto uo mérito, nos lermos do substitutivo que :~presenta, 

-7-

Discuss:io, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nv 133, de 
1979, do Senador Amaral Furlan, que ultem dispositivos da Lei n~ 5.6H2, de 
21 de julho de 1971, modificados pelas Leis n's 5.697, de 27 de agosto de 1971, 
5.7HI, de 5 de junho de 1972, c 6.444, de 3 de outubro de 1977 (Lei Orgúnica 
dos Partidos), c d:'t outrus providências, tendo 

rARECER, sob n' 477, de 1979, da Comissüo: 
- de Constlrulçào e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidadc: e, no 

mérito, pela aprovação. 

-8-

Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n~' 237, de 
1979, de autoria do Senador Murilo Badaró, que altera a redução do urtigo 9•! 
da Lei n9 6.082, de lO de julho de 1974, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob nos 496, 497 c 498, de !979, das Comissões: 
- de Constitulçio e Justiça, pela constitucionalidade c juridicidadc; 
- de Serviço Público, favorável: c 
- de Finanças, favorúvel. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Estú encerrada a sessão. 
!Lewmta·st• a se.r.fào ci.r 18 horas e !S minuros.J 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVANDRO CAR· 
R EIRA N,l SESSAO DE 4-9.79 E QUE, ENTREQUE À REVI· 
SAO DO ORADOR, SERIA PUBL/CIIDO POSTERIORMENTE. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM. Pronunciu o seguinte 
discurso,) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O discurso do ilustre Senador Almir Pinto cnfocou um tcmu deve:rus in· 
tcrcss:mtc c que se relaciona j particip:açUo dos meios de comunic:ação nos 
trabalhos do Congresso N:acional. 

Feriu o ilustre orador com muita oportunidade o tema, ao lemt'lrar que :1 

m:lioria do povo br:~sileiro não tomu conhecimento dos nossos trubalhos. E 
ni'1o tomu por que!'! Não toma porque o Podc:r Lc:gislativo não interpretou, 
nr1o compreendeu o uvanco das comunicações ou o dcse:nvolvimento d:as t\:c
nic<~s de comunicactio. O Legislativo permaneceu fechlldo numu torre de m:~r
lim, chegundo uo ponto de se esconder do próprio povo cm plenftrios que fi. 
cam a seis, oilO undarc:s além do térreo. 

Hoje h:í Assembléias Lcgislativus, neste Pais, onde o plcnitrio fica nll 
qu:~rto, quinto, oitavo, décimo :tndur de um cdiffcio, num convite inequívoco 
U não participação popular, à ausi:nciu do povo nos trubulhos legislativos. 

O Poder Legislativo ni'io entendeu que houve um avanço muito grande 
cm tc:rmos cibcrnéticos, nos últimos 60 anm, fcchou·sc cm torre de marlim 
soh u inllui:nciu nefanda de uma .assc:ssoriu té:cnico·burocrútica oligílr!.Juica, 
nasdUa Um; prüprios lcp:isladorc.~. rrcocupudos cm f:~vorecer a clientela clei· 
turcira. 

f. preciso que se dig:1, Sr. Presidente, que u tccnoburocrucia que hoje in
felicita o Executivo br:tsilt:iro,jit h{lmuito temru vem infelicitando ll Lc~ish1· 
tivo. Siio ti:cnicos que, arrimudos no seu conhecimento cspcciali~:ado. dcntm 
do v.ariudo leque de nccessidadc:s de umn casa legislativa, comcçnram u se 
iiSscnhnre:tr do Poder Lcgi~lativo. 

E, hoje, o que se obscrvu cm todus as eusus lcgisl;ativus, de um modo gc. 
r:ll, é a existi:m:ia de uma oligarquia de funcion{1rios, de: tccnm:rutu~ ~JIIC im· 
rõcm a suu vontade:: ~c cspecialilararn de tal forma que deixam o legislndor 
numu dcpcndi:ncia muito grande. 

O legislador, rrcocupudo nu çatu do voto, na çonyuista clcitorcira, neste 
prurido do coliHJUio tlc calçada, do hute·papo c do apertu·mi1u. deixou de ~c 
cspeci:llizar. de utcnlier ii ncçcssidadc Ue uma cultuw polimórlica, c foi ~c 
çondiciunundo, se .~ujeitando c se suhonJinando u umu tccnoburocrucia legi~
lativa que p:.1s~ou 1.1 se impDr: c :-.c imponUo conH.:çuu u fech11r cmla vez mais o 
plcnúriu, ii rctirur o lcgislutivo da úgoru, da pmç:~ pública, a au~cnt;lr o lcgb
ludor dii pr:u;a, fechaudo n legislador em c:11npúnulu~ cunw c~ta aqui . 

.. , .. ,_ ·'· 
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O ph:núrio du Senado Ua Rcpúhlic.:a é urn cxcmrlo tirko Ucssc exagero, 

do clímax a que chegou a tccnohurocracia domin:tndo o legislador. 

Cito só como exemplo, assim de soslaio, Sr. Presidente: o popular, quan
do vem ao Senado assistir a uma scssi\o, é obrigado a sentar-se numa posição 
!UI que lhe permite apenas ouvir o orador ou upartcantc, c jamais vi:-lo, se por 
acaso o orador ou apartcantc fula do plenário; só poderá o espectador ver c 
ouvir alguém que fale ou apartcie se ele estiver ao nlvel da mesa dirctora dos 
trabalhos. 

O auditório foi feito propositadamente para o espectador contemplar a 
motgnili~.:ênciil da mt:sa diretora. ~mais fácil o cspcctndo1 s~: id~:ntili'-'ilr com 
os técnicos, que se atropelam atrás da mesa diretora, do que com os Senado
res que estão no fosso do plenário, in pace. 

Quando um popular, milagrosamente, consegue atravessar o deserto da 
Pruça dos Três Poderes, com seus quilómetros isolando o Congresso do povo 
- que tamb~m cm Brasflia, milagrosamente, acontece na Rodoviária - e 
chega até o auditório do Senado e tenta visualizar o fosso, ln pace, que é ple
nário, debruçando-se num beiral que impede a visada, é de imediato adverti· 
do por um guarda. Depois de tanto sacrirício para o homem do povo chegar a 
conhecer como trabalham os seus Senadores, é humilhado com uma adver· 
téncia por ter se debruçado sobre um beiral posto propositadamente para im
pedir sua perspectiva. 

Em Brasília quem não tem automóvel é um pária, é um hilota, é um ser 
inferior, c só de automóvel pode se atravessar o deserto da Praça do Trés Po· 
deres, a pé é aventura que desperta a curiosidade dos circunstantes. 

Isto é só um exemplo, assim de passagem, do que estou afirmando, da 
supremacia do técnico, do burocrata, dentro do Legislativo. E sào esses 
tecnoburocratas que hoje povoam o Senado, com quase três mil e trezentos 
funcionários, não tendo o Senador condições de ter um assessor de sua con· 
fiança, que conheça a sua área. 

Qual o assessor do Senado que pode fazer um trabalho sobre o compor· 
lamento do peixe-boi na Amazónia? Qual o assessor do Senado que tem con· 
dições de fazer um estudo sobre o processo de colmatagem que acontece na 
várzea amazónica? 

Os assessores do Senado não têm culpa por não possuírem ess:1 cspeciali· 
dade, as suas especialidades são outras. 

O Senador não tem condições de contratar ou de pedir ao órgão de asses
soria do Senado que contrate um técnico especialista no assunto. Tudo isto 
num esvaziamento da função legislativa. A própria presença da Capital da 
República aqui cm Brasnia, representou um crime de esvaziamento legislati· 
vo, pois não se compreende que um povo nascendo, fervilhando, em ebulição 
para o crescimento, à procura de si mesmo, à procura do grande encontro 
sócio-cconômico que precisava, fosse obrigado a essa dicotomia entre a capi· 
tal legislutiva, a capital polftica e a capital cuhural. 

Sr. Presidente, nenhum legislador funciona fora das pressões populart:s. 
Eu pergunto: em Brasflia como se pode exercitar prt:ssão populur? 

Quando os populares povoam o auditório do Senado ou da Câmara, 
vém cm caravanas do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Nordeste e do Sul. 
Vêm com sacrifício, porque o problt:ma lhes diz de pt:rto, c vêm para prt:ssio· 
nar, para reivindicar. 

Asseguro-lhes que se a Capital da República tivesse continuado no ei:w;o 
Rio-São Paulo, cssu Revolução não teria acontecido, nem J:inio Quadros 
teria renunciado; c se tivesse acontecido, não teria resistido 2 anos, a não ser 
que se conduzisse dentro do ideário a que se propôs: a luta contra a cor
rupção c o apuro do mérito para o comandamcnto da coisa pública brasileira. 

No entanto, nós legi'iladorcs, os nossos antepaSsados se deix.aram cmas· 
cu lar por umu tccnoburocracia que se assenhoreou do Legislativo, passou a 
comandar tudo, c constitui, hoje, uma verdadeira oligarquia. Nilo percebeu o 
legislador do passado, como não estamos percebendo nós, preo~::upudos na 
satisfação de interesses pessoais, atendendo a sinecuras c ao nepotismo, em
pregando filhos, parentes e udcrentes, ou a clientela deitor:ll, a rim de manter 
um colégio que nos possa trazer constantemente para estn Casa. 

Ni\o entendemos que a tecnologia estava avançando cm termos de comu
nicuçào, e que o Senado não podia mais ficar ao sabor de interesses escusas 
ou no sabor de técnicas que estavam sendo superadas: era o jornal que perdiu 
puru a râdio, era a rádio qut: perdia para a televisão. 

Se aqui, no Senado da República, houvesse um apurclho de tclevisi\o fo
calilando os trabalhos du Cnsa, irrndinndo para o resto do Drusil, ou até onde 
pudesse, o que se passnvn nesta Casa, ela ni\o estaria valia. O povo c~turiu ~a· 
bendo, csturia conhecendo, meu ilustre Presidente, aqueles que trahulh:un. 
UlJUe!es qm: se esforçam, aqueles que ton1:1m a temática glcbúria c f:11el\l dcl:t 
o seu e~tandarte na luta por melhores dias. 

Nobre Senador Almir Pinto, .v. Ex•. que agora ocupa a Presidí:ncia, 
abordou o temu no seu discurso com muita propriedade. O povo brasileiro 
não sabe o que se passa nesta Casa. O povo pensa qut: ganhamos aqui CrS 
150.000,00, Cr$ 200.000,00 por més, pensa que somos os príncipes da Re· 
pública. 

N:in, Sr. /'residente. o~ príncipes da República siin os tecnohurocr;.lla~ 
do Executivo, do Legislativo c do Judiciário. Nós nos cntn:gamo!-1 a eles, 
preocupados com a cata do voto, preocupados cm fazer diretórios, preocupa· 
dos cm alis<~r Ciipitiies-de-arda. Deixamos de nos aperfdçoar, deixamos de rc· 
digir os nosso discursos, deixamos de redigir a nossa correspondência p;tra !i
cur na dcpcndência de uma tecnoburocracia que hoje nos leva a esse esLUdo de 
infelicidade. 

E n prôpriu povo que às veles até ri c goza, quando o Congresso é feda· 
do. c :.tinda dil, ;, hoc:t frouxa: "ati: que enfim acabou a mumata". Jú ouvi is· 
so. Todos somos o\lwdos na suposição de que vivemos coma verd;.1dciros reis, 
corno verdadeiros nahabos. 

Ninguém conhece o sacrifício do legislador brasilt:iro. Vivemos nesta ci
dade <1rtificial, complclamcntc incompatível com a necessid:.tdc de efervescên
cia c de ebulição popular, pura formuçào de pressões, que condicion:~m o 
bom desempenho politico, não só do legislador c do executor, comu t:m1bêm 
do judiciário. 

Sr. Jlrcsidcnte, esta digressão ocorreu-me a propósito du seu discurso. c 
n:'1o pretendia fal:~r tanto, quando o ilustre Senador Orestes Quércia fará uso 
du p>tlavra cm seguida. 

t\hordo, agora, o meu tema de hoje, c diz respeito, também, à tese expe· 
dindia, hú minutos, por mim, 

A TV-Globo, num trabalho que merece os malorc:s cncõmios, no jorn>~l de 
ontem, Us 19:50 h, cm cadeia nacional, informav:t :.t milhões de brasileiros 
sobre a silU:tção du Amazónia. Sr. Presidente, estou recebendo tdefonr:m>t~ 
de todo o Bmsil, telegramas, j:.í agora, à tarde. Vejam a importânch1 da tcl~.:vi
são, cm termos de comunicação, c o Legislativo não percebeu c continua ce
go. Deveríamos ter aqui um vídeo, um écran, levando a noss:t im:.tgem pí!ri.l 
todo o Polis, a fim de que o povo soubesse o que estávamos fa;cndo c estamos 
f>~Lcndo. 

A televisão hoje representa a ágora na sala de jantar, a ágora no vestíbulo, 
a {tgora no itnpltm'um, ;1 :.ígora dentro do l:.tr. E, Sr. Presidente, :1 praça públic~t 
dentro de casa, :.tquela ágora onde nasceu o Legislativo na velha Atenas, c Lr.:
gislativo cst;I profundamente lig:.tdo à praça pública. Legislutivo quer diler 
praça pública, Não existe lt:gislativo sem praça pública, e ela é hoic a telcvi· 
s;io, E n01 proporção em que o Lt:gislativo foi-se distanciando da praç:t púhli· 
ca, foi-se integrando c se entregando a uma tccnoburocraica absorvente e o li· 
gúrquicu. 

A televisão hoje i: a praça pública, Sr. Presidente, c com maiores vanta· 
gcns. 

Essa praça pública ontem, graças à TV-Globo, dissc ao Brasil inteiro que:, 
de lino, r.:st:lo tocJndo fogo neste P<~ís. Há dcvastJ.çào, há dc\'OISt:.tçiio ml.'smo. 

Estão queimando a Amazônia, estão incendiando a Amazõnia. 
Mil discursos ncst:t Casa c pelo Bra~il todo niio conscic:nt'ilar:tm :1 

N:1c:'to, mas bastou um progrum<~ da TV-Globo, cm cadeia lli.ICiou:tl, um pro· 
smma magistral, sublime, mostrando a motosscrra, mostrando o foso in~.:cn
diundu o t\cre, incendiando Rondônia, o sul do Pará, o norte de Muto Gro~
so e o norte de Goiás, c toda a consicéncia nadonal dL-sperlou p<~ra uma rL·;di· 
da de que est:l devastando a úhimu grande reserva na restai do plant:ta, reposi
tório da muior usinu de alimentos, cujo maior componente i: a norcst:t hctero
sênc;.a. 

Esse trab:tlho meritória, Sr. Presidente, não podia passar despercebido. 
Senti necessid:1de de trazê-lo u lume, registr:.í-lo nesta Casa,ligú-\o :w fatu de 
nos termos distanciado dt:ssu eficientíssima técnicn de comunk:1çiio, c ~alit:n· 
t:1r n erro que cometemos, Sr. Prcsidt:nte, em não ter aparelhado l1 Scmtdll 
Federal. · 

Ao invés desses monstrengos que se acoplum uo Senado, estes :mcxos 
lJUC se sucedem cad:1 :mo, deveríamos ter emissoras de rildio c telcvis~w irr•t· 
di:mdo par:t todo o Brusil. O que não dirfio de nós os vindouros, Sr. Presiden· 
te'.' O 4LIC noio dinio de nós os póstcros ao reverem os t\nais dcst;t c:a~a ~.: au 
lle~cohrirc:m 4uc não tivemos bt:stunto pam comprt:cndc:r, que desde JIJ3U cn· 
tramos na era do ri1dlo, c desde 1950 na cr:1 da televisão. Ficamos, U'Jui, tran· 
cados nesta campitnulu, n~.:sta rcdonm, neste pires emborcado, fl.'ch;.u.hl c in· 
tr;mspnnivcl, na suposiç:'w de scrnws ouviUos pt:lo resto do Bmsil. 

bt;'t aí a tc\cvis:'to, a nov;a pruca púhlit:a, Sr. Prcsidcnte. cb a tclcvi..,fln ê 
hllje \l lJLIC u roidio foi nntcm, c o jornal ;mtcs d~: ontem, Quanto ao r;idio, 
hnuvc otl!!uCm !.JUC pretendeu instalar nu Con~rcsso Nucional um>~ c'ta~·iw 
potente, que transmitis~c \JS trah:llhm das duas Cas:1~. nws a idêia o..·•HlW a~ 
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pnmcims prnvidCm:ias roram dcs:~livml;ls t.: Ucscslirnuladó!s rela tccnoiHifll· 
i.Taci:~, ~1uc percebeu n golpe d~.: morte que scpulwri:1 :1 oligurquia cscr:1vit:1· 
dura dn Legislativo, llcsJc ~1uc uma cstaçãll dc rúdio transmitindo todllS m 
trahalhos lcgislativns, cmandpari:l {] lcgisló!dor da rrcocur:u;ito clcitorcir:l, 
principal l'unt~: alimcnticia da olig:trqui:1 tccnohurocr{lticn. 

O Sr. Humberto Luccnu (MDB- PB)- Permite V, E.,~ um ap:trlc'! 

O SR. EVANDHO CARREIRA !MI) li- AMI- Ouço V. E.x• """ 
muit:t honr:1, nohrc Scn:tdor llumhcrto Lucena. 

O Sr. Humberto Luccnu (MDB- PB)- O noticiúrio d:t Televisão (i/o
ho de nnlcrn -Jnrn:ll Nacio1wl- a que se rcfcre V. Ex• com muilu orortuni· 
d;~d~.:, serviu poHa ilustrar :10 l'ivo, c a lodos nós que compomos o Plcn;hio do 
Senado hllcml,os magnilil:os di~cursos que V. Ex• vem pronunci:tndo :t rcs· 
peito do dcsmatamcnto c da Ucv:t~t:tçi'lo d01 '\mazônin, 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AMI- Muito ohrigalio, 
nohrc Senador Humhcrto Lucena. 

E este fato que quero :tgradcccr, pcn/wradmncntc: cu yucro ~JUC a Tclcvi· 
~:'10 Globo tome conhecimento do meu agradecimento profundo c que v;d ser 
o agmdccimcnto desta Pátria, do universo, de todo o ecúmeno, quando o 
prohlenw dc devastação da t\nwzôni:t ~um prohlcma de lcs:t-humanid:1dc, c 
ela ao levar csl:l inrormilçito a milhões dc hm~ilcil'os, deu uma notíci:1 autCnti· 
c;~ c universal. Conscicntilou milhões de hr:.t~ilciros para :1 formaçi'to Llc unw 
und<t de rrcssitoquc h{l de ohrig:1r os nossos dirigcntcs :1 rcllctircm, :1 f:1tcrcm 
um C.\;une de ~:onsciência ecológica, c a perceberem quc a úrvorc ~. hoje, de· 
pois da dcscrtilic:lçüo do Saara, depois d:1 dcscrlilicuçiio do Gohi, depois d:t 
,bcrtilkaçüo;Jo Nordeste :1 quc V, E'' se rcfcriu, nobrcScnudor Humhcrtn 
/.1tccn;1 c que, hoje, cl:un:t irrigaç~o. Mus, irriguç:io C rcllorcstamcntu: irri
,!!aç:to ~ ;írvorc, irrigaç~o C llnrcst:l, pai.~ nito h{l chuvu scm Jlorcsta. nito h{l rio 
.wm flnrcsw c n;io h{t llort:s\a sem rio. 

E um trabalho de intcmç~o. C um tmhalho simhiótico, onde lodos lu1:1111 
para n gramlc C~Juilihrio hcmostútico do planct:l. Porêm, infclilntcntc. cslu 
C:1s:t, tJUc nos ouvc h{t quusc cinco unos não tem rcsson:incia, n~o fosse on
tem :1 Tclcvis~o Globo, cm cadeia lelcvis:td;t p:tru IOdo o Brasil, que hoje ê 
todo ele nntici:l sohrc a dcv:t.~t:lç~o. todo eh: cstit :tpavorado com o que cst{l 
:tcnnlcccndo na Anwzónia. Tiv~sscmos um serviço de televisão nosso, rctm
t:tndn o que ~c passa no Congrcsso N:~cional, no Scm1do Fcdcr:tl c n:t C:imar:t 
dos Depuladns, o povo inteiro não diria o que dil hoje: quc somo~ o~ prínci
pe~ d;1 Rcpúhlic:t: ser Scn:tdor é um:t "lotcca", ser Deputado Fedewl ~ outr:1 
"lntcc:t". 

N;io sahe o povo, o esforço c n truhalho que realizamos. Infelizmente:, os 
nossos :mtcpussados não percchcr:1m a import:lnci:t do rádio c, agom, u im~ 
rurtflnci:1 d:t tclcvisrw. Nós deveríamos vender ou desativar esses monstren
gos, todos os an~.:xos c apêndices superados, que sobrccarrc~;um o orç:tmcnto 
do Cnngrcsso, c inst:tlarmos imcdi:tlamcntc um canal autêntico c modcrno dc 
comunic:1ç:io populur, um instrumento que nos ligasse com o povo, que nos 
desnudasse: politic:tmentc na pmçu púhlica. 

E hoje, Sr. !,residente, pr:~ça pública é teh:visão em cadei:t nucion:1l. 
Muito ohrigudo. (Muito hcm! Pulmas.) 

IJ/SCURSO PRONUNCf,!DO PELO SR. MARCOS FREI· 
RI:' NA SESSAO DE6-9-79 EQUt.", ENTREGUE A REV/S,lO DO 
ORMJOR, SER/11 I'UBLICAJJO POSTERIORMENTE. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE. Pronuncia o seguinte liiscur
so.)- Sr. Prcsidcnte, Srs. Scnudores: 

N:t úl!im:t tcrça~feiru, inici:~mos uma anâlisc sobre o problemu cncrgCti· 
cn hrasilciro, Tivemos a oportunidade de fnzcr :tlgumus considcruçõcs, nunm 
vis~u panur:imic:t, da crise que ungustiu todos nós. 

llojc, procur:tr~:mos d:tr prosseguimento :to esludo que el:tborumos, jú 
agura cnf:11i1.:mdo, cspccilicamcntc, o Program:t Nacionul do Àlcool, no con
texto de outras fonlcs ultcrnutivw; de cncrgi:t. 

-I'ARAMETROS PARA UM MELHOR DESEMPENHO DO PROA I.· 
COOL 

I. Curlilcr pcrmuncntc do proJ:rumu 

U Engcnhcim Químico Vinícius Lucena adverte, muito oportunumcnlc, 
q11c ~c fat. nc~:cssúriu supcrur, de uma vez por Iodas, os ciclos de inspinu;õcs 
conjunturais c de cumpurlamcntos cspmmlidicos que t~m cnractcriwdo o de· 
scnvlllvimcntu dos prugr:1mas de produç;io de úlcool pu r:~ lins curhurantcs no 
Brasil. 

Com efeito, s;lu feitas, hú ccrcu Uc meio século, tcntutivas cm torno Ju 
utililaçi\u do úlcool como comhustlvcl - cnsuios, cxpcriêncius, pesquisa~. 

ediç;"1n de di.~pnsitivus legais. Mm 1 udo isso traduzlnUo·.~c cm csforçm c açilc ... 
intermitentes, ~:tllllll ljliC SI! CSlJUeccndo de que O úlcool f10dcria ofcrcccr~no~. 
j;'t hoje, a autn-~uficiCncia l!lll ~:nmhusliveis autornotores. 

( ·urnn ~alicnta Langoni, "C ncc~.:ssúrio al'irnwr que o pm~ranw ~ pcrnw· 
ncntc, i .. tn i:, de que o esforço dc suh.~tituiç:io de derivados de pctrúlcn por :'11· 
enol ir:'! ~c Uc~cnvulvcr ;tn longo dolcmpo, independentemente Uu ~1uc pmsa 
n~:orrcr a rni:dio prat.n ~om nossa proUuçào domCslica de pctrúlco. bta dcfi· 
niçito C csscnci:ll p:1ra rcdu1.ir o grilu Uc inccrtct.a do s~:tnr pri•adn com rc
laç~n :tll comportamento futuro do rncr~adn do úlcool. E essa ccrtct:l, por 
nutro lado, lptc ir:'t criar :nnom:~ticamcnte, estímulos para as rnud:tnças na.~ 
c:tractcristic;ts tCcnicas lias frnlas de veículos c alé mc~nw o :trrovcitamcnln 
de inov:tÇilc~ tecnológicas que permitam a c.xtcnsito da subslituiç~o. pclu úi
Wlll. de 1ílco diesel c óleo comhustivcl." 

Da mesma forma. Sr. Prcsidcnlc c Srs. Scn:tdorcs, yuando o Governo 
anuncia urrw prinrid:~dc tão grande cm rcluc;r10 ;rs mcdid:ts que possam cn· 
l'rcnt:lr, com C.xilo, :1 crise cncrg~tica, dando um:1 ênfusc tml:t especial ao 
PROAI.COOL, cslr:tnhamos qut:, pralicamcnlc, :11~ boje, niio tcnlw sido 
construido um sô tanque de mmazen:~gern para o íllcool. Dc tal forma, que 
regiões produtoras alcoolinas, como Pernambuco, estejam jil, :1 esta altura, 
temerosas de prosseguirem n:t su:t ativid:tdc cm f:tcc do possível estrangula
mento cm termos de :trmnz~:nagem do produto. 

2. i\Ictns muls umblciosus 

S<thcmos que, instituíJo pclo Govcrno Fcdcr:tl. cm 1975, o PROAL
COOL visou l1 c.xporns;io r{lpida da produção do úlcool c :t viahiliz:tçi1o do scu 
u~o progressivo como comhuslívcl, mcdiantc crescentes proporçôcs de mistu· 
ras, ~.:,~orno nwt~riu-prinm, p:rm a indústria química, :1ICm de assegurar o ... cu 
'urrimcntu par:toutras Jin;llidadcs. Para coordenar :t c.xc~:uç~o do prngr:1111:1, 
criou-~c a Comissão Nacional do Alcool, suhordinaU:t il PrcsidCncia do 
Secrcto'1rin-Gcral do M inistCrio da l ndústria c do Comércio, cuhcndo-lhc defi
nir ii.~ diretrilCS pilf:l ilprovaç;io dos projctoS de implunt:u,'iiO, ôll11f1IÍHÇ~O C 

rnodcrnil:tc;:io Uc dcstilmius de álcool, anex:ts ou autónoma~. 
l}:tra se <~tingir o nível de: adiç~o de 20% ü gusolim1 u ser consumic.lu no 

Pais, cm 11J7S, C preciso- sem se lcvar cm cont:l :1s ncccso;idudcs p:tra fins in
dustriais- um volume: de: 4,26 bilhõc:s de: litros de álcool, o que: corrcspondc 
rr<~tic:uncntc tt cap;tcid:tdc, atê setembro do mesmo :tno, dus novus destil:trius 
CllljU:tdradus pclu CNAl. Mas que nunc:t, entrctanlo, tal met:t não s:Hisf:ll., 
cm l':ti:c, mesmo, d:1 crise energética quc utmvcssamos c que tendeu torn:tr·sc 
call:1 vct. mais grave, Os problt:mas situ:tm·sc muis n:t ofcrt:l que nó! dcm:mdu 
d~.: produto, h:tst:lndo lcmbrar que a própria indústria automobilisticu elabo· 
rou pl:mo através do qual g:rrantiriu a produção de 600,000 :~utomóvcis intei
ramente movidos :t úlcool, até julho do próKimo ano, a pmlir do yual p;lssu
riu :1 produzir apcn:ts ";.dcoolmóveis", p:tra o mcrcudo interno. Isso sem sc fa
hlr no progrunw de :1daptac;ào dos motores de veículos nm:ionais yuc podc
riam :tlingir, cm iguul i:pocn, um total de 200.000, A sua simples uplic:1çlto l1 
frntu olici:ll de auwrnóvcis, nas várias esferas de poder- que tendeu ser o 
~.:urro ~:hcfc na inovo1çào- n::prcscnlariu um aumento, de imcdiuto, cm 1:101/í. 
tio; ncccssid:tdes de álcool curburuntc, nli:m dos anteriores 20% projctuUos cm 
termos d~: ndiçUo iJ gasolina. 

Aliüs, rcssnltc-se que :1 utilização integral do :'1lcool, no calio do tipo hi· 
dr:ttudo, permitir:'! rcsolvcr, com muis facilidnde, v{trios problcmus que sub
sistcm nu comerci:tlização do tipo anidro, conforme mostram estudos lécni· 
cos :1 rcspt!ito. 

Acrcsç;t-sc, a tudo isso, u demundu por purte da indústriu químicu, f:tr· 
nwcêuticu c de cosmCticos, etc, cujas necessidades correspondcmm, cm 1975, 
u 203 milhões dc litros de {tlcool, dt:vcndo utingir, cm 19M S. mais de um bilhiiu 
c meio dL: litros. Só us prcvisões de consumo d:t Sulgcmu, cm Alugoas, c d:.1 
COPERUO c Elckdroz, cm Pernurnbuco, supcrumm os 350 milhões de li
lrnsj:~no. Por sinal, os g:mhos de participação du indústri:r química Ucvcm-sc, 
cm bo:1 parte, lt suhstituiçii.o do ctcno Uc origem petroquímica pelo de b:tsc ul
~:oolquimica. 

Temos, por suu vez, todas us condições básicus puni obtcnçiio, emlmgu 
c.~culu, do úlcool de origem vcgetul, inclusive grunde cKtcnsão tcrritoriul c cli
nHl tropicul, Clllll a h:~~ taxus Uc insolw.;ào ljUc ussegurum pleno urrovcitumcn· 
to di! cncrgiu solar, viu fntossintcsc, A csst: respcilo, podc-sc Jizer, at~. que 
nenhum nutro puis do mundo scriu nmis privilcgi:tdo <JUe o Br:tsil, ~lUC conta 
com elementos cxccpciormis p:m1 cnvcrcdur umu rrogrunwçiio de produ.,;i'to 
alcnnlina a mais urrujuc.la possível. 

Nossumctu deve !\cr, complementundo c cstimulundo vítrias outras fon
tes d~: suprimento, utingir, :to linnl du dí:cmlu de HO,u uuto-suliciCndu cncrgl:
tícu no Bra~il, dispensando, inclusive, u import:tçiio de qu:tl~Jucr lílco bruto. 

O Sr. Bcrnurdlno Vlun11 (ARENA -PI)- Permite V. Ex• um' apurtc'! 



"I' 

St•h·rnhrn dl• IIJ711 DI ·\IUC1 110 CC)~(;f(ESSO :'\i,\ ('lO~ AI. ( St•cDu III Tcrca·fdru li 4:\117 -----------------------
O SR. MARCOS FI~EJUE (MDB- PJ:)- Com ~ati~f;u;:io, ouvircrnn., 

o ilt1~trc Senador. 

O Sr. Ucrnurdino Vlunu (ARE~A- PI)- Nobre Senador por Pernam· 
hucu, queria rc!!i•.\r;1r no ~cu pnlllum;i;mlcnto também uma grande falha lJUC 

t:~tú ncorrcndn no andamento du prugr:nna do PROAI.COOL. Rclir•J·flle it 
dcmura com tJUC 1l~ úrg:ios linanciadores c~t:'in cstudundu o~ projeto~. o~ c~· 
tudo\ se iniciam na p:trtc agrkol;t c, posteriormente, p:ts~am rara a r<~rtc in· 
du~triill. Pnis hcrn, qu;tndo eles conducm n flmtnchtmcnto do projeto agricu. 
la, m cu~to~ dm invc.,timcntos da parte induMriaJ jú e~ tão dcf:bado!> c, então, 
tcm que !>C f:11cr nova rcprogramaçiio, c cst<t tem que ser ~uhmctid:t nov;uncn· 
te iJ Combs:'to Nacional do Alcool. A Comissão Nacional do Alcuol dcnwra 
novamente, p:tssa algum tempo p:tr<t responder lt consulta feita pelo banco fi· 
nanci:tdor c pelo~ cmprcsúrios, c csta demum provoc:~, novamcntc, uma ele· 
\'itl;i.tll de cu.<;ttb, tornundo·SC, O.t~sirn, um círculo vicioso. Então, jit nz dc~t:J 
trihunu rronunciamcnto neste sentido, c mais umu vez queria pedir pcrmis· 
~:'lu ;1 V. E~· p:tr:t imcrir no ~cu discurso esta reclam:tçào que neste momcnto 
c~tuu f;11.cndo. Muito (lhrigado. 

O SR. MARCOS FREIRE IMDH- I'E)- E com todu satisfação guc 
incorporamos a reclotmaçào do Senador Bernardino Vi<~mt uo nosso pronun· 
ciamcnto c a encaminho, se possível viu expressa, ao Ministro Hélio Beltriio, 
que assumiu o encargo de acabólr, ou pelo menos reduzir, com a burocrati· 
z:tçi'to, nc:-.tc P:lis. 

Os fah1s que V. E~' tr:tz <to conhccirncnto da Cus:t, realmente, niio siio 
inédito~. porque css;.t morosidade na i.tprccii.tçào de projetas cspccilicos oco r· 
rcu, até mc.~rno cm relação ao Programa Nucional do Alcool, como um todo. 
NtisJÚ llvcrnos a upnrtunidadc, inclusivt.: na lt.:gisl:ttur:t anterior, dc msinalar 
c.~sc fato. O Governo cri011 esse progmma cm 1975, mus o PROALCOOL 
corno yuc Jicnu marc:tndo russo, como que cng:ttinhnu num período dcnw· 
.,i:tdu longo, cmhLlT:l a situaç:'io estivesse :t c:.;igir que .~c dc:-.sc uma prioridade: 
:thsoluta ao PROALCOOL, para que hoje não :tchússcmos, ainda, nu dcfi· 
dénci:t cm que nos cncontnunm. 

Portanto, <.ts considcr;u;õcs que V, Ex• faz vém upcnus r:ttificar dt:nún· 
~.:ia ... yuc tCm sido tdtas, ncst:t Cas:t, por V. Ex' c por tuntos outros comp:t· 
nhciw., nossos, mo:-.tmnt.lu yuc o PROt\l.CüOL ... 

O Sr. Paulo Bros.~ard (M DB- RS)- E revelar um uspccto novo t: rclc· 
v:trHc. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- I'E)- ... guc sofreu t:lnHIS intcrmi· 
téndas c procmstinaçôcs, vai :tgor:t, ao que parece, ser batido u tnquc de c:li· 
.\a, por vir com unw dcf;tsagcm no tempo, ror não ter seguido o ritmo que cr:t 
ncccss{trio.· 

O Sr. José Rlcha (MDB- PR)- Permite V. E'• um uparte? 

O SR. MARCOS FREIRE (M DB - PE) - Pois no o. 

O Sr. José Rlcha (MDB- PR)- Eu gosturia de sugerir, também, que 
outro telegrama expresso fosse enviado, além daquele ao Ministro da Dc::bu· 
rocratização, ao Ministro todo-poderoso, ao super Ministro, agora, do Pia· 
ncjamento, ['IOrque é evidcntc que, se for parU ser levado u sério o PROÃL
COOL, é preciso arrumar recursos, c pura que existam esses recursos é prcci· 
so repro~ramar uma porção de coisas no plano administrativo, 1: evidente, 
porque senão não vai haver recurso nem para o PROÃLCOOL, nem para u 
agricultura, que também é uma das outras metas prioritárias. Então, é cvi· 
dente, tem que haver uma rcprogrumuçào, acabando-se ou reduzindo, se não 
puder ser eliminado, o programa nuclear, que é de muito menor urgência que 
o PROÃLCOOL. Um outro erro fundamental, parece-me, é essa mania de 
grandeza, é o Governo incentivar apenas as extruordinârius -cm termos de 
tamanho, cm termos de dimensões -destilarias, de tamanho ti\o extraordi
nário. E há outro inconveniente, ainda: essas destilarias de tamanho extraOr
dinário necessitam de financiamento de, no mini mo, 80% do investimento fi. 
xo, c nilo está havendo dinheiro pura isso. Entretanto, se o Governo inccnti· 
vussc as minidcstilarias, elas poderiam absorver menor volume de recursos 
em termos de financiamento, porque cntilo poderiam se reunir as pequenas 
poupanças pura que diretumcntc os produtores pudessem, através de organi
zações de sociedades anõnimas, ou através de cooperativas, criar us pequenas 
·Jestilarius, sendo que pura isso nào haveria necessidade de volume enorme de 
inanciumcnto, Ent:io, puru isso niio há dinhciro, e niio querem rcprogrumar 
as metas :tliministrutivus, que continuum as mesmas c vão continuar sem t.li
nhciro. Por cstu rnzilo ~que hú essu demora nu análise dos projetas, puru li
berar linanciumcntos; é, sim, simplesmente, pura gunhur tempo, paru ver se 
urrumarn mais cmpri:stimos J(t foru puru incrementur o PROÃLCOOL. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Agrudecemos o upurte, Se· 
n:tdor José Richu. E, começando pelo fim, V. Ex• acentua o aspecto das mini· 
destilarias. É uma antccipaçilo da colocação que fazemos ao final destc pro
nunciamento- que iniciamos na tcrça-fciru c não sabcmos se terminaremos 
hoje- em que mostrumos que i: essencial que esse programa do álcool não 
seja encarado apenas como uma alternativa energética. Deve significar, tam· 
bém, uma reformulação da própria economia canavieiru, pelo menos no caso 
do Nordeste, porquc, se assim não for, possivelmente virá agravar problemas 
sociais resultantes da concentração de riquezas, quando é plenamente possi· 
vc/ garantir o Cxito do PROÁLCOOL através das minidcstilarias, ondc os 
pequenos agricultores poderiam ter vez, via, inclusive, constituição de coope
rativas. 

Está demonstrado por estudos técnicos que talvez as minidcstil<~rias se· 
jam mais eficazes do que as grandes destilarias. Então, V. Ex• tocou num as
pecto do problema, importantíssimo, c que nós trataremos logo mais adiante, 
neste nosso cstudo. ~da maior importância, repetimos, porque englobu o as· 
pccto social. Nós não podemos partir, hoje, para nenhuma solução de problc
ma brasileiro, olhando apenas pelo aspecto económico; nós temos que olhar 
o aspecto social, por causa do sacrifício, do sofrimento, da miséria a que está 
submetido o nosso povo. 

O Sr. José Richa (MDB- PR)- Quero dar mais um testemunho, 
sobre esse aspecto que V. Ex• aborda, que é o social: no Paraná, já começa a 
acontecer, porque é de tal ordem a publicidade que se faz do PROÂLCOOL 
que a maioria dos pequenos produtores, por exemplo de café- porque o café 
pode ser produzido por uma família cm uma pequena área- está desestimu
lada, de um lado, pelo confisco supere/evado - conforme já tive a ocasiUo 
de demonstrar aqui, cm pronunciamento- c, por outro lado, a propaganda 
extr<~ordinária que se faz do PROÁLCOOL c das grandes destilarias está le
vando a maioria dos pequenos produtores a erradicarem os cafezais para 
plantarem cana. Então, é mais mão-de-obra que está sendo liberada lá no Pa
raná c que certamente, com esse programa, com o desestimulo do café, com o 
incentivo do preço elevado da soja c com mais essa propaganda intensiva do 
PRO,\LCOOL, vai acabar acrescentando um contingente muito maior ao 
número jâ existente de mais de um milhão de bóias-frias no Paraná, que rc
prescnta mais de 10% da população no meu Estado. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Não tenhu dúvida. E um 
outro aspecto, é também não permitir que o PROÃLCOOL proporcione o 
avanço das multin<~cionais nesse campo da maior importância, do ponto de 
visw de estratégia energética. Mas V. Ex•. na intcrvençào anterior, tumbém to· 
cou cm outro ponto, o da energia atómica. O Governo, face a um perigo imc· 
di ato, l'oi cuidar de um perigo do Século XXI - o de que, quando as nossas 
potencialidades de produzir mais energia hidrclétrica estiverem esgotadas, 
precisaremos ter a energia nuclear, quando, de imediato, nós estamos tendo 
dcscspcrunh:s problemus com a importação de petróleo. 

No pronunciamento anterior, mostramcs- inclusive respondendo a um 
aparte do Senador José Uns, cm que S. Ex• apontava o que o Governo tem 
feito no setor hidrclétrico- que estâ comprovado o grande potencial hidrelé· 
trico de que o Brasil dispõe, c que, se alguma coisa foi feita, muito mais podia 
e deve ser feito. Portanto, há um horizonte muito promissor da força hidreti:
trica do Pais, c, conseqUentemente. não poderia ter•sc dado Ü. preferi:ncia que 
se deu, de invcstir nesse campo de energia nuclear pelo modo que se investiu, 
açodadamente, sem ouvir a comunidade científica, fazendo acordos c contra· 
tos sigilosos, altamente nocivos aos interesses nacionais. Este foi outro aspec
to do assunto que V, Ex• abordou c que se casa inteiramente com aquelas 
considerações quc, jâ nu vez anterior, havíamos coloc<Jdo aqui e que faz parte 
desse conjunto de preocupações, levando a Oposição a vir à tribuna insistir 
nesse problema energético. Talvez já esteja me tornando um pouco repetitivo 
nesse tema, mas nos parece que esta é uma das matérias que precisam ficar 
sendo analisadas constantemente nesta Casa, porque é um dos maiores 
problemas com que o Brasil se defronta hoje. 

O Sr. G1brlel Hermes (ARENA- PA)- Permite V, E'• um aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Com prazer, nobre Senador 
Gubrie\ Hermes. 

O Sr. Gabriel Hermes (ARENA - PA) - Nobre Senador, nenhum 
problema é muis importante, no mundo utual, do quc o da energia elí:trica, 
sob qualquer aspecto, de todas as fontes que possam ser passivei conseguir. ~ 
só olhur o panorumu mundial, principalmente neste século. Os pulses nórdi· 
cos, pequenos cm população. O Cunudá: a força do seu desenvolvimento, a 
forçu de todo o seu potencial está n:t grande existência, nesses pulses, de encr
~~ia clétric:t. E é interessuntc, V. Ex• que é um cstudioso,levuntu, agora, um 
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problema com o qual estou totalmente de acordo, que é o de dar força aos pc· 
queno:-; produtores pura que possam fazer, amanhã, produção de ftlcool ou 
nutras fontes li c energia. Estou de pleno :.1cordo com V, Ex•, nms nunca de· 
vemos esquecer que, no meu entendimento, está certo o esforço do Governo 
brasileiro destes últimos anos, fazendo o que estft fazendo com ltaipu, um 
programa que tem dupla função para o Brasil: trazer energia e resolver, tal· 
vez, um problema que nos seria muito difícil de resolver, se começassem pri
meiro na nossa frente e nos perturbassem. Atacar como atacou corajosamen· 
te o Tocantins e ter que tirar dali a começar de dois, quatro, até oito c meio 
milhões de quilowatts, dentro de 8 anos no máximo, e dentro de duas primei· 
ras etapas. E tantas outras fontes de energia elétrica que já foram citadas 
aqui, inclusive, como V. Ex• lembrou, pelo nosso ilustre companheiro e nosso 
querido V ice-Líder, que está aqui à nossa frente. Meu curo Senador, V. Ex• 
dizendo que este é um assunto de que devemos falar muitas vezes, V. Ex• con· 
siderando que já está se tornando até enfadonho, não! Volte muitas vezes c 
fale da necessidade de darmos tudo que for possível, dentro deste Pais, para 
ex. piorarmos todas as fontes possíveis de energia elétrica c inclusiw., a nu· 
cle:tr; Perdoe V. Ex.•, mas estou absolutamente certo de que nenhum povo, 
na História, e pura quem gosta de História i: fftcil verificar, cresceu, sem que 
m:scessc nu sua frente u energia clétrica. 

O SR. MARCOS FREIRE(MDB- PE)- Nào temos dúvida alguma e 
m:m achamos que o Brasil devesse desconhecer o problema da energia nu· 
clear. Apenas temos que estabelecer uma ordem de prioridade, tem que haver 
uma escala de preferência. E por isso mesmo é que nos parece que a colo· 
caçào que se lhe deu com um comprometimento dos recursos com o Acordo 
Nuclear Brasil-Alemanha, foi descabida, sobretudo, dissemos, pelo açodn· 
menta com que o assunto foi conduzido. Não que se fosse arquivar, desce· 
nhecer o problema da energia nuclear. Ninguém propôs isso, apenas não se 
justificava que enquanto o PROÂLCOOL ficou sendo cozinhado durante 
seus anos iniciais, o Governo partisse para enfatizar, como o fe-l, o problema 
da energia nuclear. Feita essa ressalva, é evidente que o País tem que se 
debruçar sobre todas as possibilidades de exploração de fontes energéticas. 

O Sr. Gabriel Hermes (ARENA - PA) - Se me p'rmite V. Ex•, 
não querendo tomar o seu precioso tempo, a prioridade: que: o Governo deu, 
neste País, foi pura a energia que sai da força dos nossos rios. e somente olhar 
o que se produziu nesses últimos oito anos, o que se produziu, sobretudo, nes· 
se.'i cinco anos do Governo Geisc:l e que estú sendo seguido pelo atunl Gover
no. Ainda ontem, nobre Senador, estávamos cu e o Senador Passarinho na 
casa do Ministro Cesar Cais e verificamos u preocupação com o aproveita· 
mento intensivo da força dos nossos rios. E ele, como nordestino, voltado e 
debruçado estava nesta ocasião sobre este problema que V. Ex• levanta ugo· 
ra, de darmos toda u força passivei ao aproveitamento da energia que deverá 
sair dcs.~c vcget:ll que tanto empobrece e tanto poderá enriquecer o Brasil, 
que é a ~:una, 

O SR. MARCOS FREIRE(MDB- PE) -Isto justifica mais ainda, cm 
nosso entender, que o tratamento dispensado à energia nuclear deveria ser 
outro, que não o que foi adotado pelo Governo até agora. 

O Sr. José Rlcha (M DB- PR)- Perfeito. Gostaria de dizer que V. Ex• 
estú totoilmcntc certo. O problema não é ser contra u energia nuclear, não é 
ser :1 favor da energia hidreli:trica, do JlRQALCOOL. O problema é que os Go· 
vcrnos, desses últimos IS unos, os Governos revolucionários, não tiveram 
urna mentalidade energética. Não houve uma visão global pura estabelecer o 
que: V. Ex.• diz com muita propriedade, uma ordem de prioridade de acordo 
com a cscus.o:;cz dos recursos. 

O SR. MARCOS FREIRE (M 08 - I' EI - Evidente. 

O Sr. Jos~ Rlcha (M DB- PR)- Mus é cl:tro. Um pu is sem recursos 
mm o o Brasil, pode pc=ns:1r cm energia nuclear, que só vui ser ncccssári:1 pmu 
~o·omplcmcntar as nossas necessidades'! Nccessid;tdes que u cncrgiu hidrelétri· 
~a tem cundit_:ôcs de fornecer até o fim dcs.o:;e século C dcix.m de lado O potCII· 
~i~1l h1drclétrico que, hoje, é du ordem de setenta c oito por cento, que é o que 
existe inventuriado. Nós temos setcntu c oito por cento de potencial hillrclé· 
trico ruru ser explorado, potcnci;ll esse, que poderá crescer cm funçiio do 
preço da t:nergiu tcrmoelt1ricn c da lermonuclcur. Portunto, o potencial, in· 
vcntariallo, que o foi hi1 alguns ilnos, levou cm considcruciio o buixo custo do 
petrólcu, o hHixo cu.~to de: outm'i fonte:-; termoclétricu.~. Apurando-se aindu 
muis, chegamos a pensar cm pequenas usinas hidrclétricus tJUC, ugora, jit pus· 
sarnm u ser economicamente intcrcssuntes para o Pais, nós poderemos, inclu· 
. ~ive, :tumelltar c~te rotencial,jCI invent:triudo utuulmente, du ordem Jc seten· 
ta c oito ror cento. Entf1o, n prohlernu, V. Ex• fm:aliw hcm: C um prohlcmu 
de c'tahelcL'Cr :Hieqnadamentc lllllil ordem de priorill:tdcs. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDI!- I'E)- Agrnuccemus a V. b• 

O Sr. Jo.~té Uns (AR ENA - CE) - V. Ex' me permite um aparte'! 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- I'Ei- Ficamos extremamente 
honr:ulns pelos suce~sivos upartcs dos nos:.os coleg:ts, nws um l:lnto uu quan
to rrem:up:1do de yue este discurso ni1o scrl1 concluído hoje, porque é aquele 
cêlehre lias vinte c llu;1s púginas que terminou nu scxtu râgin;l, na (dtima 
tcrç:l·fciru, c lJUC, agor:1, cstC1 nu dêcim:1 primeiru. M:ts é com todu a s;Jtis
façüu que os recebemos, pois, sti fuzcm v;tlorizar o ll{Jsso discurso. Ouçamos, 
pois, o Scnullor José Lins. 

O Sr. José Uns (M DH- CE)- Senador M:~rcos Freire, este C o teste· 
munlw de que o assunto que V, Ex• traz a cstuCasa éd:1 maior importimciu c 
trHJ: unw oportunidade pum que nos esclareçamos n respeito dos gmndc.~ 
prohlcnws n:tcionais. Discordo um tnnto do pensamento do nobre Sen:tdor 
José Riclw, porque, n:t realidade, temos um potencial hidrclêtrico muiw 
gr:mdc. Mas S. Ex• hC1 de convir que essas unidades que dcvcriio ser cxplor:1· 
d:1s se torn:un c11da vez mais distantes dos grandes centros de consumo. E 
:dêrn du instaluçno lias unidades produtor:ts de energia, tcremo:. que f:tter 
gr;mdcs investimentos cm linh:1S de tr:msmissiio, E V. Ex• sabe que esse cu~to 
é muito ;dto. Om, nós hoje ll:mos inst;llados 26.000 mcg:twms Je cncrgiot clé· 
trica. l)cvcmos- na march:1 cm que estamos crescendo- chegar. cm 1990, 
com 110.000 megawats, uproximallamcnte. EntriD V, Ex.• vê que é um cresci· 
rnento enorme. E vcju mais o seguinte: na medid:1 cm que devemos redu1.ir o 
consunw de petróleo, cl:mtmcnte teremos que ampliar o consumo lle encrgi:1 
de llUtr:ts naturezas. Pois s:1bc V. Ex• que, ao contrúrio do que se pensa; pri· 
rnciro, o custo d:t energia atômi'-'a não é alto, a ponto li c nt1o fillt:r lace ii ins· 
t;llaçiitl lle hidrclétrica'! Esse é um ponto que deve ser tomado cm considc· 
raç;io. 

O Sr. José Richa (M DB- JlR)- Muito mais :1lto do que" hidrclétric:t. 

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Não, absolutnmente. V. Ex• cstú in· 
tciramcn tc enganado. O custo da energia atómica hoje pode, em certos c:Jsos, 
se torn:tr muito muis barato do que a energia hidrelétricu, devido ü distância c 
a outros f:ttores. Segundo, o programa de instalação de energia atômicu no 
J•;tis segue rigorosamente uma análise de necessidades. Não está feita upcnas 
p:mt se ter unidades de em:rgia atómica instuluda, mas pam compor um con· 
junto de fontes de energia, que é absolutumcntc necessária. E terceiro, a encr· 
gia :ttômicol i: t:io nohrc quanto a outra. Dispomos de combustível, podemos 
comerci<tlidl-lo: dispomos de rcservus e, finalmente, essa energia vai-se tor· 
n:1r. possivelmente, m:lis harmullo que a outm. De modo que há um:1 série de 
circunstilnclas que devem ser lcv:1das cm consideração, nesse ponto. Outra 
cois:~ fund:1mentnl é que qu:1ndo se pensa em instalar unidades de encrgi;.t :llô· 
mica no País, sempre se pensa em despesas, cm divisns. Absolutamente, nobre 
Senador, porque: o programa nacional nào prevê somente a instal<tçoio d!.'SS<IS 
unidades, mns a aquisição do know-Jww. Vamos construir as nossas próprias 
usinas c nfm vamos fazer tudo isso investindo em dólares. V:1mos investir 
c;td:l VeLmenos cm 1.Jólar. Apenas, as primcirus, custuri'io mais divisas. Esses 
os esclurccimcntos que eu queria lr<llcr u V. Ex• e à Casa. Pc:ço desculpas pelo 
Jiscurso paralelo, m:1s acho que si'io informações muito importantes, 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Scn:tdor José Lins, com 
toda a sinceridulle, V. Ex• apresenta algumus justificativas do Acordo NU· 
dear Hrasii·Alcnwnhn, !icm que essus justificativus ... 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Justific:ltivas substanci:lis. 

O SR. MARCOS FREIRE (M DB- PEI - ... tivessem sido devida c 
profundumente discutidas pela sociedade brusilcira e, cm especial, pch1 comu· 
nidullc cientilica. V. Ex•, por ex.cmplo, arrolou entre outro1s vuntnp;cns do 
acordo, u aquisiçüo do know.Jww. Esse, por exemplo, tem sido um dos itens 
mais contestados pela comunidudc cientfficu, mostrando quc, pelo contri1rio, 
v:mws licm numa llepcndênciu tecnológica do mais ulto gruu. 

Então, vê V. Ex•, um comprometimento como o Brasil fez cm rcluci'io no 
prngmma desse vulto, só poderia ser feito com um debate: o muis amplo c o 
mais uberto possível, sobretudo com aqueles sctores diretamentc idcntific:l· 
dos na mntériu. Portanto, há umu série de premissas que forum colocudus 
como verdades ubsolutus por V. Ex•, parecendo uté que 11 gente estâ lendo a 
Mensagem Presidenciul, que sempre justifica eloqUentemente os seus projc· 
tos, ror menos convinccntos que eles sejurn. 

O Sr. Ju~ Llns (ARG~,\- CE)- V. Ex• me permite, nohre Senudor. 
Eu qucru f;w.:r uma ress;tlva, porque ni'io fnlci cm acordo nuclear . 

O Slt MAJ(COS FUEIIU: {M DB- PEJ- Mas o tcmu é e.\utamcntc 11 

C\)lhlra~,·iHl da cncr~ta n uclcur. 
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O Sr. José Lins (ARENA- CE)- V. Ex• se referiu a um acordo ao 
qu:tl n~o m~ referi. 

O SR, MARCOS FREIRE (M Dll- I'EJ- Mas que tem sido base da· 
qucla. 

O Sr. Jose Lins (ARENA- CE)- Em segundo lugur, V. Ex• n~o pode 
contcst:tr dados numéricos, como cu lhe dei, simplesmente alegando quc cs· 
tou repetindo a Mensagem de criuçào de um ucordo :to qual cu niio me referi. 

O SR. MARCOS FREIRE (M Dll - i'EJ- O ponto que, "pecilica
mcntc, çontc:stamos é que V. Ex• dava çomo coisa julgada, como ~:oisu incon
trovcrsa, foi a aquisição de know-how, que niio veio respaldada em dado ai· 
~um. 1-'oi um:t afirmativa de V. Ex• qui! tem sido contestada, por igual, pela 
~.:omunid:tdc cicntílica. 

O Sr. Jo!té Richa (MDB- PR)- Pc:rmili.!·me V, Ex•'! 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- I'EJ- Pois não. 

O Sr. José Richa (ARENA- PR)- E niio upenas no problema d:t uh· 
sorçào Ua tecnologia, m:ts tumbém com rclaçiio :tos números que o Senador 
José Lins coloca, como se isto fosse trunqUilo c pacifico, quando toda comu· 
nidadc cic:ntilica tamhém questiona que, upes:~r do maior consumo uinda de 
c11crgi:t c:létrica ser na rcgiiio Centro-Sul c na região Sudeste, :~inda assim 
mcsmll compcnsu, com linh:ts de trunsmissão lá, da Amazónia pura 11 Sul, :t 
energia :tinUu fic:tria mais buratu que a nucleur. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Gosturia que V, Ex• nos trouxesse 
provas disso. 

O Sr. Mouro Rencvldes (MDB- CE)- V. Ex• me permite, nobre Sena
dor Marcos Freire'! 

O Sr. José Rlcha (MDB- PR)- Estou me baseando no depoimento da 
CPI da Energi:t Nucleur presidida pelo Senador ltumar Franco, feitos por to· 
úÍ>s os cientistas nucleares. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Não conheço esse depoimento. 

O Sr. Mauro Benet<ldes (MDB- CE)- Permite V. Ex•? O que se vê, é 
.que o eminente Líder José Lins só se preocupa com os números. 

O SR. MARCOS FREIRE (M DB- PEJ- Mas vamos fazer justiça: 
acht:i algo extrcmumente positivo no upartc do nobre Senador José Lins: é 
quando eh: pula fora do Acordo Nuclear Brasil-Alemanha: "Não, nào estou 
f:tlamlo nisso! Estit falando nu explor:~çào du c::nergia nuclcar"- e pens:'tvu
mus :tté agora, :ué o uparte do Senador José Lins, que essa cxplor:tçào estava, 
sohrctudo, estribada no Acordo Nuclear Brasil-Alemanha. Pensávamos que: 
tivesse sido feito esse acordo para avançarmos na exploração da energia nu· 
clc:tr, no domínio desse campo. Mas, pelo visto, não é assim. Portunto, já te· 
.. ws 4ue separar, de agora cm diante, um acordo que parece não ter o upoio 
do Scniidor José Lins, com todo o cumpo de exploração da cnergiu nuclt:itr. 

Mas, continua com u aparte o nubre Senador Mauro Bencvides. 

O Sr, Mauro Benet<ldes (MDB- CE) -I: o seguinte, nobre Senador, o 
1.lc.~lumhr:.tmento u que chegou o Governo passado, diante daquel:t qualili· 
c:tçào de poténciu emergente para o nosso Po:tís. é que impediu a lixaçiio dessa 
hicr~trquiu de prioridudc:s que V, Ex• defende no seu pronunciumento. 

O SR. MARCOS FREIRE ( M DB - PE) - Estamos de pleno acordo 
com V, Ex• O Brasil tem vivido de megalomanias- quer fazer tudo que os 
países desenvolvidos fazem- grandes ou pequenas. Então, até u minissaia
com a minissaia nu Europu, pussou-se também ll minissaia, no Brasil. 

A verdade é que empres:ts alemães estão com dinculdade de dar vazão 
aos seus produtos, no terreno du cnersiu nuclear. Mas jú pegou um cliente 
hom: o Brasil. 

O Sr, José Llns (AREN,\- CE)- V. Ex• me dá oportunidade de unt 
aparte'! 

O SR. MARCOS FREIRE (M DB - PEJ - Pois não. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Nobre Senador Mnrcos Freire, con
sidero esse ussunto tão sério que:: não o concebo tratudo com demugogiu! Esse 
:tssunto precisa ser cncumdo pelos Sc::nudores - homens responsúveis pc:lu 
orienta~;ào do i':tfs- com ohjctividmle c com informações segurus. Nós nito 
cstunws lllJUi para mistilicur prohlc:mas ou fu1.c:r demugogiu. Suhe V. Ex• ~JUC: 
u cncrgiu utómicu já nào ê mais nenhum mistério no mundo. Mais de 50 puf· 

SC\ di~po~m de alflllnHt tecnologia nesse campo. 
Se V. b.• acha que o Brasil Ucve ri cu r :1 parte, sendo ele um Um grandes 

detentores de çomhustlvc:l atómicu, estú en~unaUo, Ora, niio podemos dom i-

na r :1 tecnologia atómicu cm poucos anos, nolm: Sen:~dor. Por i.~so dc11cmm 
çuidar de rc.~nlvcr, hoje, esses prohlcmus preparando-nos tcmpestiv:tmcntc 
par:t a nn~sa era da falta de petróleo. 

O SR. MARCOS FREIRE (M DH - PEJ - De pleno acordo oont V. 
E.'\' 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- E niio se resolve essa quest~o sem 
considerar :ts verdadeirus fontes de energia que irão dominar no mundo que 
s:'tn o c:~rvào mincr:tl ç a energia atómica, nobre Senador ... 

O SR. MARCOS FREIRE (M DB - PE)- De pleno acordo com V. 
Ex•! 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Qucro, terminar o meu uparte, in· 
rorm:mdo u V. Ex• que, quase tOO% dos técnicos que trabalham nas nmsa~ 
usin:ts atómic:ts sào brasileiros. E impossível que não huja trunsferi:ncia de 
J..t/011'-1/011'. 

O Sr. José Richa (M DB - PR) - Até isso é racionudo. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PEJ-A resposta ao aparte que V. 
E.x~ acab:t Ue dur j:'t e!lt:'t dadu anteriormente. Mostrumos que niio queremos 
4uc o Brasil ignore o campo da energia nuclear. A critica é ao açodamcnto 
çomo roi çonduzido o Acordo Nucleur Brusil-Aicmanh:~. Portanto, a questão 
já c~tá co!ocall:t nos Ucvidos termos ... 

O Sr. José Lias (ARENA- CE)- Não foi o que entendi. 

O SR. MARCOS FREIRE (M DB- PE)- Permita V, Ex• que prosiga
mos. Concedemos os apartes que V. Ex• quis, V, Ex• usou os apartes no tcm
po que bem entcndeu c, na hora cm que vamos responder o aparte de V. Ex•. 
V. Ex• volta ao microfone:. Se o permitíssemos, ficaríamos sem condições de 
repelir, de imediato, a insinuaçiio de que tenha conteúdo demagógico este 
nosso pronunciamento, ... 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Não há o que repelir, nobre Sena
dor. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PEJ- ... nem na condução do 
.\.-1 DB, nestu Cusu, uo debater os nossos problemas. Tanto não é, que a CPI 
Nucleur ui está inclusive por insistênciu do partido da Oposiçiio. Temos, aqui, 
:1 presença do Presidente da Comissão Parlamentar sobre cnergia nuclc:ar c, 
portanto, achamos que S. Ex• estaria plenamente capacitado para dizer que 
este assunto não tem sido conduzido com demagogia, nem por este orador, 
nem pela Bancada do MDB c nem pelo Senado, Portanto, repelimos a afir· 
mutiva feita por V. Ex• 

O Sr. José Llns (ARENA - CEI - Pelo menos parece c sem infor
mação, seguramente, 

O Sr. José Rlcha (MDB- PR)- Mas claro que "sem informação"! O 
Govc:rno, tudo paru ele é sigiloso, é secreto; c depois, é Oposição quem faz de· 
magogia cm cima do tema. O Governo é quem carimba tudo de cbnfidencial, 
não dú à Oposição e nem à Nação brasileira acesso às inform:1çÕcs c quando 
:ts inform:tçõcs vazam, pura mostrar que toda aquela extraordinãria c massi
licante propaganda que se faz, como se fez do Acordo Nuclear, emocionando 
esta Nuç~o c que nós é que somos os demagogos, nãô é o Governo não, 

O Sr. José Lln• (ARENA- CE)-- E por que não analisar os dados que 
:1 Maioria traz aqui'! 

O Sr. José Rlcha (MDB- PR) -Impingem a Nação um programa sem 
sequer debatc:r, porque até mesmo o problemu datrunsfc:rência de tecnologia, 
Uado que o Senador José Lins fornece está sendo questionado. Um cientista 
da quulilicuçiio do José Goldcnberg, por exemplo, questiona a capucidude de 
;tssimiluçào desta transferência de tecnologia .. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Ele c muitos outros. 

O Sr. José Rlcha (M DB- PR)- Ex ato. Porque o Governo até mesmo 
nisso lliscriminou a comunidade científica, c não foi buscar entre os nossos 
nwis quulllicados cientistas nucleares, aqueles pura contribuir no programa 
nuclear, entüo pegou gente no depoimento do Dr. Goldenberg, ele questiona 
is.~o: u cupacidudc de ussimilação dos técnicos colocados pelo Governo nessu 
lJUCstiio. E ele uinda anrmavu em seu depoimento que esta sua ufirmutiva pu r· 
ti:t de umu visitu que ele lizeru U própriu Alemanha, onde cientista!~ ulcmàe~ 
4uestionurum o gaburito c a qualilicuçào dos técnicos cnviudos pelo Brusil 
para :t Alenwnh:t, 

O SR. MARCOS FREIRE (M DB- I'EJ- V. Ex• tem toda a mão, in
clusive, porque urgumentu·se - se nos parece com procedéncia - que os 
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brusilciros, qu~ vão pum 1{1, vão fazer estágio de um ano ou coist1 parccid:~, c 
niio t acompanhando, eventualmente, fases de construção em períodos cu r· 
tos, que se adquire um conhecimento tecnológico profundo. Isso teria que ser 
desde o início, desde a origem, durante todo o processo que irl1 ocorrer c que 
levará lO ou 20 anos. Portanto, esse uspc:cto que poderia ser positivo, ressai· 
tudo pelo líder do Governo, vem sendo contr:1ditado por aqueles que real· 
mente têm autoridade cicntílica pura fazê-lo. 

O Sr. Itamar Franco (MDB:.... MG)- Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE (MDR- PE)- Com muilu honr:~. 

O Sr.ltamar Franco (MDB- MG)- Scnudor Murcos Freire, V. Ex• se 
referiu ao meu nome, embora cu já nem queira entrar no aspecto técnico do 
problema referente tiO Acordo Nuclear. Só ontem foi possível realizar uma 
scssiio, assim mesmo secreta, porque o Jornal foi aprceendido neste Pais. Hú 
mais de B meses, veja V. Ex•, cu como Presidente da Comissão Parlamentar 
de lnquCrito, estou solicitando, às autoridades federais deste País, documcn· 
tos que: o Governo os considera sigilosos, mas neccssúrios ao nosso trabalho, 
São sigilosos para nós, Congressistas, mas pura os homens do Executivo não. 
Entllo, veja V. Ex•! Quando se deve abrir o debate democrático, cm relação a esse 
Acordo, como assisti na Alemanha, na França c na própria Âustria, o Gover
no brasileiro teima cm mantê-lo às portas fechadas. E com isso Sena· 
dor Marcos Freire tem que receber essas críticas- não como as de V. Ex• 
que são criteriosas- mas de muitos daqueles que desconhecem tal acordo, 
eis que o Governo não í: sensível aos reclamos nacionais ainda mais que a pro· 
v:1mos o Acordo maior, c simples protocolos não podem ser examinados. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- V. Ex• \em Ioda a razüo Se· 
nadar Itamar Franco. E nós, que somos leigos no assunto c que terminamos 
lendo u tu I matéria proibida -c que permitiu cxatamcnte a urrecnsào da 
edição da Ga:eta Mercanril num ato de arbítrio de governo sequioso de pode· 
rcs excepcion:Jis que detinha c continua a deter- nós lemos uquela mutCria c 
nilo vimos nada que justificasse o seu sigilo, t1 não ser pelo escândalo nuciomll 
de terem sido firmadas, ali, clúusu\as altamente lesivas ao Brasil. Não vimos, 
cm jogo, qualquer questão de interesse ou de segurança nacional, uquilo cuja 
rcvch1çilo prejudicasse aos próprios objetivos do Acordo. Mas, por exemplo, 
quando se elide a opinião pública o fato de, praticamente, o poder de decisão 
licar com os estrangeiros c não com os brasileiros, embora numericamente 
mujoritúrios na Dirctoria, então, nos parece que isto não tem nada dejustifi· 
cativa pura ser sigiloso, a não ser para acobertar o inconveniente do que foi 
firmado cm termos de interesses nacionais. 

Foi muito bom que V, Ex• trouxesse à bailu este aspecto do problema 
que mostra como vem sendo tratado o assunto pelo Governo brasileiro, 
como vem sendo escamoteada a opinião pública e como a Oposiç:10 tem tido 
raziio quundo investe, com todo o rigor da sua critica, contra a orientaçüo cm 
que ~e pautou o Governo Federal, no sentido de firmar este Acordo Nuclt:ur 
que, sem dúvida alguma. C todo de cercado de questionamentos da muior im· 
purtáncia c du muior seriedade. 

O Sr. Gabriel Herm., (ARENA- PA)- Permite V. Ex• um ap:~rte'? E 
para lhe dar umt1 boa informaçiio. (Assentimento do orador.) Eu estav:1 ins· 
crito e fiz questão até de cortar o meu nome hoje c tenho certeza que o nosso 
ilustre colega, o qual está presidindo, serú benevolente pura que V. Ex• dispo· 
nha de bastante tempo, inclusive porque w c alguns colegas estamos roub:m· 
do tempo do seu oportuno discurso. Apenas mais um esclarecimento, nobn: 
colega. Tenho a maior udmiruçào por homens jovens como V, Ex• que, com 
vigor c entusiasmo, se atiram aos debates de problemas dcssu extensão. Te· 
nho o pruzer de informar para, muitas vezes, colocar as coisas nos seus devi
dos lugares c para que não fique dentro de um discurso oportuno, repito, 
como o de V, Ex•, dados, elementos ou fatos que amanhã serão compulsudos e 
que não sejam cxatumcnte reais. Devo informur a V. Ex• que sempre acampa· 
nhei o programa nuclear c os problcmus energéticos, há muito tempo. Já cm 
1952, viajei por todo o Tenncsscc pura estudar problemas de hidrovias, hidre
létricus, com entusiasmo. E, agora, quando voltei du Alemanha, entre us cai· 
sus que anotei com cuidado, foi o fato de os nossos jovens engenheiros, os 
nossos jovens qu!micos, rapazes sobretudo do Sul, muito bem prepurudos pc· 
Jus nossus Universidades, que se encontram nn Alemanha, dos quais jú voltu· 
rum uo Brasil mais de cem- c neste ponto gostaria que o nobre Senador des· 
se atenção -esses jovens, nossos engenheiros químicos, nossos técnicos que 
estilo estudando nu Alc:munhu, acompanhando a construção dus usinas nu· 
cleurcs e, tumbém, o processo de enriquecimento, jú estüo completando 4 
anos seguidos de permanência nu Alemanha, 4 unos dentro dos laboratórios, 
4 unos acompanhando u construção de usinas nu Alemanha c das que se ini· 
ciaram no Brusil. Nilo siio upcnus 6 meses, como ouvimos hú pouco ou que 

---------· 
forum c voltar<~m correndo, Colegas nossos, Senudore.~ que viajarum, tiveram 
oportunidade de falar com eles, como eu, c verificamos n entusiasmo desses jo· 
vens. Eu uuvi de um deles, nohre Scnudor, c isto me deu um sentimento, <.1\é, 
da supcrioridnde do nosso povo, dizer com uqucla seguwnça de quem já co
nhece: "Senador, isto é um ovo de Colombo - rcfcrhi·!'IC i1s duas coisas
bateu, fica cm pê. Eu jú me sinto, hoje, capucitado para chegar no Brasil c rc· 
pctir aquilo que aqui se faz, desde o projeto uté todas as outras instalações, 
como muitos dos meus compunhciros, os quais estão aqui a meu lado", 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Mas que coisa fabulosa! 
Pensávamos que o progrumn era de 20 unos, c jl1 se chegou a esse estllgio. Que 
gcnialidudc a desses bmsi\ciros ... 

O Sr. Gabriel Hermes (ARENA- PA)- Veja V. Ex• que não é lu o an· 
tiga u construção de usinas nuch:ures no mundo, meu caro colcgu, o Brasil 
hoje, que tem uma tecnologia tão adiantada, respeitada c das mais respeita· 
das do mundo cm hidrclétricas, está adquirindo realmente, essa nova tccnolo· 
gitl, E só a adquiriu porque teve u coragem de romper com o egoísmo dosEs· 
tados Unidos e da própria França, que só queriam nos vender usinas c depois 
vender também o urânio que iríamos mandar para lâ, mandar de volta enri· 
quccido, Foi isto que levou os homens do Governo brasileiro, c os cientistas 
que o acompanham, c muitos membros das universidades principais do Bra· 
sil, a dar o apoio. ~interessante que haja essa contestação, que haja essa luta 
dentro do Brasil, porque ela continua a haver dentro da Alemanha. Eu assisti. 
Na França existe, na Inglaterra intensamente, c no Japão também, porque é 
uma tecnologia nova. Peço desculpas pelo longo aparte, mas a verdade é que 
os homens brasileiros, os engenheiros, os técnicos que se encontram acampa· 
nhando, c que já são muito mais de 300, o processo da transferência de tecno
logia c aprendendo-a. muitos deles com 4 anos seguidos l(a, e os que vieram 
para c:'l da primeira leva completaram 2 anos naquela especialização que se 
fazia necessária, estão trabalhando nas nossas usinas aqui. Quis, apenas, co· 
locar dentro do discurso de V. Ex• essa informação, porque é uma observação 
que precisava ficar clara, porque não estão sendo jogados de qualquer m~tnci· 
ra c trazidos de qualquer modo. Nilo vão dentro de um período, e todos ele~. 
períodos necessários, inclusive esses estão completando 4 anos na Alemanha. 
Era o esclarecimento que queria fazer a V. Ex• 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Ilustre Senador Gabriel 
Hermes, permita-nos dizer que não sabemos se realmente têm maior peso :JS 

informações que V, Ex• expressa, o ufanismo de que V. Ex• está imbuído. 
porque se contrapõem intciramc:nte a todas ~tquelcs criticas que têm sido fci· 
tas pela comunidade cientílica, tc:ndo à frente, por exemplo, o professor José 
Goldenbcrg. 

Estivemos na Europa, no ano passado, e ouvimos criticas as muis acCrri· 
mas de l'isicos rcnomados. Pelo visto, no entanto, hú new fact•s aí, essa nova 
geração que, de repente, estalou - são os vieiras que estão dando estalo -
chegando ao ponto em que já podem voltar ao Brasil pura instalar usinas nu~ 
clcarcs. Vamos suspender o acordo - agora, móib aindói, nobre Senador 
Gabriel Hermes - porque não precisamos gastar mais dinheiro, jfl temos 
gente apta a construir tiS usin'as atômicas no Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalame) - Gostaria de interromper o 
nobre orador, para lembrar que V. Ex• dispõe de: 5 minutos para termimtr o 
seu tempo. 

O Sr. Gabriel Hermes (ARENA- PA)- Pcrmilc·me, nobre Senador 
Marcos Freire'/ (Assentimento do orador.) Meu caro Presidente, tive oportu~ 
nidadc de dizer, c apelava para V. Ex•, que abria milo du minha inscrição
como o dia hoje é vago, - para que V. Ex• tivesse uma tolerância com o 
nobre orador que está nu tribuna, sobretudo porque, realmente, ninguém, tal· 
vez, nestes últimos meses que estamos aqui, foi tilo roubado no seu tempo 
como o nobre Senador Marcos Freire. Pediria u V. Ex• que tivesse uma tale· 
rânciu, mesmo porque não temos tantos oradores com exigência e cu, que era 
o passivei seguinte orador, desisti prccisumcntc cm respeito ao direito que o 
nosso colega tem. Era um apelo que faria a V. Ex•. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- V. Ex• sabe que nós somos lo· 
lcrantcs, mas o Regimento prolbc a transferência do tempo de um colega pura 
outro. Todavia, vamos ser um pouco mais tolerantes, embora tenhamos ins
critos mais alguns oradores, pura depois do nobre Senador Marcos Freire, 
como o Sr. Senador Itamar Franco, que já deve estar ai aguurdando com na· 
tural ansiedade. 

O SR. MARCOS FREIRE {MDB- PE)- Até pensamos que V, Ex•. 
Sr. Presidente, rossc convocar o Senador Gabriel Hermes pura ussumir a P1~· 
sidêncitl dos trabulhos, a lim de que ele próprio deferisse u suu solicitação. 

"·' 
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AgraUcct:mos :1 rt:fcrênci:t feita de sermos nós um dos orudorcs mais rou· 
hados no tempo Uc que dispomos c a consideramo~ um elogio. Sentimo-nos 
até envaidecido cm nossa mod~stiu, porque, dc fulo, é um prêmio. Quer dizer, 
nós trazermos, aqui, assuntos que despertam pol~mica c trazem :i colocaçilo 
;tquclcs colegas que discordam dos nossos pontos de visw. 

Sr. Presidente, só para concluir mais um capitulo pois, a essa altura, não 
vamos ahusar muito rn:ds lla tolcrúnci:t da Presillênci:t - v:tmos rctonwr u 
leitura dessa parte que estamos trazendo ao conhecimento da Casa c espera· 
mos, então, numu próximu scss;lo, poder fazcr u conclusão li na\ do pronun
ciamento. 

Cabe assinalar, ainda, quc ao petróleo c ao gás natural, como principal 
fonte de surrirncnto (43.8%), seguem-se, pela ordem de importância, os vege
tais (28,9%) -madeira, carvão, bagaço- os rccursos hídricos (23,8%) e o 
carvi\o mineral (3,5%), o álcool tendo participação de pouca signilicaçào. 

No que diz respeito ao petróleo, é sabido que o Governo congelou a sua 
imrortaçào nos níveis atuais de 960.000 barris/dia. Por outro lado, o Dr. 
Paulo Bdutti, um dos dirctores da PETROBRÂS, conlirmu que a cmrrcsa tem 
rrugnlm;tdo para investir, só no corrente :tno, 51 bilhÕC!i de cruzeiros, 53% 
dos quais cspccilicamcnte em atividades de exploração e produção. Dai talvez 
porque, lembrando que o País produz, no momento, cerca de \60.000 barris 
diários de rctróleo bruto, que correspondem a cerca de 15% da demanda na
cional, o Dr. Bcloui anuncia que "o desenvolvimento e colocaçào cm pro
duçilo, nos próximos anos, poderá evoluir para volume da ordem de 500.000 
barris diários cm 1985- a produção correspondendo, entilo, a cerca de 40% 
do petróleo de que necessitará, em comparação ao nível de 15% que hoje se 
verifica" (Correio Bra:iliense, 19·8-79). 

Ora, Sr. Presidente c Srs. Senadores; a PETROBRÃS tem sido aprt:scn
tada, por algumas fontes, como incficaz e superada. No entanto, o que nós es· 
tamos vendo'! Achamos que rodem caber criticas U orientac;iio da PE
TROBRÃS, mas mais aos que a dirigiram, aos que orientaram o seu progra· 
ma e não a ela como instituição (Muito bem!). E tanto isto 6 verdade, que o 
Brasil, até: hoje, em 25 anos de PETROBRÃS, está produzindo somente: 160 
mil barris diários de petróleo bruto. Em face da emergência da conjuntura in
ternacional do petróleo, difícil, vem um dos seus ilustres diretores mostrar a 
intensificaçilo dos programas, das atividades de prospecçilo, de pesquisa, a 
can:tlit.:u;ào de vultosos recursos r<~ra cstc setor, E então, jú admite que, 
potra J'JK5, nós teremos um:1 rroduçiio n:1 ordem de 500 mil barris diúrios. 
Quer dizer, cm mais 5 anos, nós vamos, portanto, passar de 160 mil barris 
diários. Alguma coisa está errada! 

o Sr. Gabriel Hermes (t\RENA- PA)- V. Ex• me rermite um upur-
te'! 

o SR. MARCOS FRF.IRF. (MDB- PE)- Pois não! 

o Sr. Gabriel Hermes (ARENA - PA)- Na minh:1 t\mutõniu ... 

o SR. MARCOS FREIRE (M DB - PEi - N" noss" Am"z<ini"! 

o Sr. Gabriel ·Hermes (ARENA- PA)- Nu noss:1 Amazónia, <.Jue é 
rc:tlmcnte :t maior rcserv:1 de terr:ts boas do mundo, infelizmente, nobre Se· 
naUur, nós temos frac:Jss:tdo. Eu qu:mdo leio, c reli ugora numu dcssus nw· 
drug;1das :1quclc livro Uc Monteiro Lobado, A l.ultlpt•lo Pt•trlilc·o, qu:mdo ele 
dit.i:1 ~ 1 uc p:trecc ~JUC h:tvi:t sido coluci.ldu, com os Anllcs, um:t scp:traçru.> p:tra 
0 petróleo niio p:tssar para o território do Br:tsil, cu li :tqui c cstav:1 medit:tn· 
dn. A~abam Uc ser furados dois roços no Juru:'i, infelizmente, nobre Scno.1dor, 
n~to foram negativos, nws niio s:io comcrd;tis. Nu foz do Amawn:ts, onde 
rcstav:un as nossas csreranças, onde <llé operou como dirig~:nte da PE· 
TROURAS o Scn:1dllf Jmho.ts P:1ssarinho, hú muitos anos, lamcntavclmentc 
todos us furos d:1 PETROBRAS têm f:dhudo. lnfclilmcntc nós tcmos cncon· 
tradn dilil.:uld:1dcs. Isto niio quer Ui ter quc niio cstcja de :tcorllo com\', E.\•, a 
PETROURAS Ucvcrii.a ter furado m:tis: :1goru, el:t fel o que lizcr:un muitos, o 
pctrúlcu llliC llS pohres Ílr:thc.~ !lOS llliindavam r~r cinc~.tllStÔes C hoje CLI 
:tcredilllliUC eles estilo certos, quando rrocuram t1rur a Udcrenç:1, embnr:ll:t· 
rnent:1vt:lrncntc quem esteja enriquecendo nlto são tanto os ítr:tbcs, s~o os seus 
:t.~sn 1,:iadus, s~to as !lranllcs emrrcsas multinm:ion:tis, muito m:tis d~1 qut: eles, 
Nús 11 ns atiramos contra os úrahes tJLIC reagiram num Uctermirmdo momcnto 
c cst:iu rrocurando tirar um atraso de quase cinqllcnta unos de e.\rlnr:u;tw Uc 
que fllram v(tirnas, como fui vitima 1.1 Vcnczu~lu. _Cresceu o interesse pelo 
pctrúlco atê alertar n mundo c n Bmsil. Mas n:tu sau :tpenas clcs os !lrandcs 
c.\pluradnrc~: ainda stHl uutros ns !lrandcs e.\plorlldures, s~u os mesmos LIUC 
nos cwlorararn antes. Isto é que é preciso ~cr dito c reconhecido. 

o Sr .• lu-.~ l.ln-. (1\REN:\- CE)- V. E."'' permite um pequeno upmtc? 

O Sll. MAI!COS FI!EII!E (MDB -1'10) -Logo que fa'"""" alguma 
\.:on~idcr:u;;io, cm atenç:·w ao nohrc Sen:alor Gahriclllcrmc~. rcspundend(l o 
<IP<Irte de S. Ex'. 

Em rcluç:io ü prcrni.\.\:1s pc~simist<ls do Senudor Gabricl Hermes quanto 
:tn petrúlco hrasileiro, preferimos nc;.1r ~.:om o prognóstico do Dr. Paulo 
Bel nu i, de lJliC, Ucntro t.Jc cinco a scb :tnos, v:tmos nlilb do que trirlicar nm~:1 
prmluçüu de rctrôlco. Ent:io petróleo existe. Existe c jí1 está detectado, por· 
lJitC ele :lfluncia exatamcntc uma priorid:tdc, agora, nas :nividadcs de pcsqui
~a. Uc prosrccç[Hl c c:malit.:tç[w dc.~scs vultoso.~ recursos, c nôs 4ue t:m vinte t: 
~..:inco :1nu.\ eswmu.\ produt.inllo 165 mi/l·litrris diários, cm 19~5. chcguremos 
:t 500 mil h:trris di:'trios. segundo S. Ex• Portanto, o rctróleo existe, c v:Ji ~er 
uma grande t!oisa, porque rcprcscnt:Jrâ o quê'!. muis da metade duque :uual
mentc estamos importando de hurris de pletróleo, sobretudo tendo cm vist:l 
que o Governo re.~olvcu congclur a importação de pctrúlco, nas hasc~ atuais. 

Pelo visto, j:'! na mctallc du décadu que se urroxima, vamos utingir :1 me· 
tadc da produção d:tquilo que vumo.~ consumir. Port:mto não concordamos 
com a~ premissas negativas de S. Ex• O quc tememos é que. derois Ua li~sur:t 
;.wmorwpôlio Uo petróleo, da cxplorw;;iio relas contratos de rist!o, o petróleo 
venha a aparet!er cm abunllância. E o que tcmemm. Aliás, o P1.1raná j(t c:~t:'1 
sendo lt:ilo:tdo ... 

Enlim. achamos que o rctróleo existe. Ele jú cst:1ria jorrando. muito 
mais, se tivcs.~c huvido uma orientução de maior prosrccçiio c muior pesqui
sa. Esse fato de tcr fur~1do aqui c niio ter ararccido ali é relativo. Julgamos, 
agora. que a PETROiiRÁS está certa, quando pode 1.1nunciar, r<~r:J <~penas 
dentro de 5 ;mos, uma triplic:~çiio da produção de petróleo. 

O Sr. José Llns (ARENA -CE)- Permite V. Ex• um urartc'! 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalumc)- Eu pediria a V. Ex• que n:io 
I..'Onccdcssc m:1is <apartes rorquc o.~ outros orudorcs inscritosjú se cncontr:Jm 
nu plcn:'trio. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB-I'EJ- Como só estou vcndo4 Se· 
nadares c J cstrto me pt:dindo :1rartc, acho que cswmos lihcr:tdos p;.~ru pror· 
rogar o tcrnpu. 

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Nobre Scn<tdor, V, h• lcv:tntnu 
um prohlem:1 c í: rc:tlmcntc; perfcita :1 colocuçiio de V. E.\• Se :tté hojc est;Jmos 
produzindo 160 mil hurris pnr dia, como fuzer cssu r revisão de 500 m ii h ar· 
risjdia até I 9K5, sem im:.Jgin:lr que, afinal de contas. nesse pt:riodo untcrior, o 
que fit.cmos foi niio procurar petróleo'! Mus i.l verdade não é essa. A vcrd;.1de, 
nobre Scndor, é que, cm vez de estarmos com grandc:s esperanças no pt:tróleo 
na terra. temos c:spcr:mças de: encontrar petróleo agora já na plataforma. E 
\', Ex• suhe quc a tecnologia de cxpoloração de petróleo na rlatuforma. ou 
dentro do m01r, é c.xtrcm<~mcntc recente, é coisa nova. Se pudermos nos henc
liciar dessa tecnologia c encontrarmos realmente, como a!'! prevhõe!'!l!!i!tUo in· 
Uil:ando, petróleo na pl;~t;.tforma, teremos uma bou soluçito para nós. Eviden
temente niio h:"! milagrcs nessa previsão. Muito obrigado a V. E.\' 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Nem qucstion"mos <ssa 
previsão, relo contrúrio, a C."{iilt:lmos. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Pt:rmite V. Ex• um ap;1rte'! 

O SR. MARCOS FREIRE (M DB- PEi - Pois não. nobre Scn"dor. 
"-las disseram que a Anwzõni:t não tem petróleo, V. E.v partirít dess:t rremi~· 
Si.! ai. 

O Sr. Evundro Currelrll (MDU- t\M)- O mcu aparte v:ti se Ucbruçar 
e.xmamente suhrc o petróleo da Anmzõnia. Em 1955, jorrou petróleo cm 
Nov:t Olind:t que :1gora :1 PETROBRÃS dil que v:ti reestudar c rcc.\amin:tr 
:t(lUclc roço, mas reulmente jorrou petróleo cm grunde quantidade, chegou 
mesmo ;1 dcslocur o Presidente Juscelino Kubitschck <tté lá. Isto numa dc
monstruçiio inequívoca dc que aquela b:1cia possui petróleo. Aliús, o rci:Hório 
do.\ russo.~. quundo ficaram incumbidos de Umi.l pesquisa na área, concluiu 
que havia pctróleo, só que esse petróleo ... 

O SR. MARCOS FREIRE (MilB- PE)- Um momentinho. P"r<ec 
que :1ntcs lwvia estado um norte-americano l:'t que tinh:t concluído LJUe n:'to 
h:tvia petr!'llco ... 

O Sr. E•undro Currclru (MDII- AMI- Sim. O tal Mr. Link. 

O SI!. MAI!COS FREIRE (M llll- I' E) - E.xatumcntc. 

O Sr. Ev11ndro Currclru (MDU -- At\·!J- Porque quem contlut.i<Jtoda 
politica de pcsqub:t, :'1 cpnca, era cxatamcntc esse americano. Ma~ os ru.,:-.n~ 
dtc).!:tr;Hn a :tlirmar que c~sc pctrl1lco ni~tiria ahai."'n de 4 milmctrn~ de rro· 
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fundid:u.lc. Esse rclutório foi colocado no Index, mus foi proibido, nl10 chc· 
g:.mdu sequer u ser publicado ... 

O SR. MARCOS FREIRE (M DB- PE)- Subversivo, talvet. (Risos) 

O Sr. Evandro Carreira (M DB- A M)- Exutumentc, O jormli que ten· 
tau publicil-lo foi apreendido em Bclí.m do Pará, nu ocasião ... 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Foi como esse agora. a Ga· 
:t.'/11 Mt•rcamil, quando publicou o acordo nuclear, uma daquc\us cláusulas 
secrc::tus. A. história se repete ... 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Exutomente, Então, nobre Se· 
n4!dor. niio se explica que Nova Olindu ficando no centro geofísico da Bacia 
1\muzónica, lá tendo jorrado petróleo, tendo jorrado" à distância de 100 quilà· 
metros cm Autuz·mirim, c também exista petróleo ao longo de todu u frontc::i· 
r:.t dó.! Pan-Amuzônia, desde a Venezuela até à Bolívia: Venezuela, Colômbia, 
f>eru, Equador, Bolívia. E chegue na fronteira brasileira, na Amazônia c desa
pareça o petróleo. E esse petróleo vêm aparecer a dois mil quilómetros de dis· 
tãnciu, no centro geofísico du bacia. Isto prova que havia um complõ, havia 
q ualqucr coisa evitando esta pesquisa ... 

O SR. MARCOS FREIRE (M DB- PE)- E que não cru da natureza, 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- E o utcstudo mais eloqüenle 
4 uero inferir no seu discurso, ilustre Senador Marcos Freire. 1: que, na :poca, 
foi decidido tí.ipar o poço de Nova Olinda, por não ser considerado comer
~:ial. de :1cordo com a avaliação do Mr. Link c de acordo com a avaJillção de 
um m:~u brusilciro, de um vendilhão da Pátria, que nessa ocasião dirigia a PE
rROBRAS no Amazonas, o Sr, Lcvindo Carneiro que, há pouco tempo, foi 
acusado de ter entrudo cm negociatas com firmas americanas. Ele, dirigindo 
um sctor importante da PETROBRÁS, incumbido de compra de matt:rial, 
tc:ria recebido propina para dar preferência a finnas norte-americanas. Isto foi 
provudo. Este cidadão já é falecido, mas a notícia veio a lume e os jornais 
publicar:1m. Foi comprovado a participação de Levindo Carneiro nessa nego
c i ata. Hú coisí.l de quatro ou cinco anos atrás. Prova que esse cidadão já na~ 
quclu época estava vendido aos interesses das multinacionais petrolíferas. 
Mr. Link era o representante desses grupos. Esta é a verdade, inconteste, in
d ubitávcl. Não se explica de modo algum que a maior bacia scdimentur do 
rnundo não tenha petróleo, e que esse petróleo dcsupureça na fronteira. 

O Brasil deveria estar pesquisando exatamcntc a um metro das fronteiras 
vc:nc:zuelana, peruana c colombiana. Esta é que é a verdade. Nada estamos fa· 
Lendo, nada há, naquela região, cm termos de pesquisa de petróleo, Houve c 
hl1 m:~comunaçào. Por tudo isto acho que é necessária uma CPI sobre a PE· 
TROB RAS. Há denJe de coelho dentro da PETROBRAS, esta é que é a ver· 
d:1dc. ~preciso se vasculhar, desde que ela foi instalada até hoje, o seu com· 
portnmento. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- A Casa Jestemunhu, por· 
tanto, os depoimentos de dois senadores da Região Amazónica, diametral· 
1ncnte opostos. Sinceramen"te, sem qualquer parti pris de ordem partidária, li· 
cu mos com o Senador Evandro Carreira, na fé da existência de lençóis de pc· 
trólcCl nu Região Amazónica c cm todo o Brasil. 

Sr. Presidente, falávamos do petróleo c não poderíamos deixar de nos re· 
ferir também às reservas brasileiras de carvão mineral, por outro lado, vão a 
20 bilhões de toneladas. A produção carbonifera atual é de cerca de 6 milhões 
de toneladas, os planos do Governo se propondo a atingir, em 1985, uma ex
trução de 30 milhões de toneladas, triplicando, assim, o atual nfvel de expio~ 
ração, Só o Rio Grande do Sul passaria de I milhão c seiscenlas miltonela· 
dos. presentemente regislradas, para IS milhões. O programa de utilizaçuo do 
curviio mineral prcvC investimentos de USS 7 bilhões c está articulado com 
projetas de beneficiamento, através de usinas de gaseificação, para a pro
d uçào de óleo combustfvcl, c a substituiçuo dofue/ oil na indúsJria do cimen· 
to, responsável por 20% do consumo nacional, nlém de vir a ser utilizado, 
também, na substituição do óleo de caldeiras industriais c vários outros fins. 

Tudo isso vem cm favor do objetiva de se poder substituir, até cm termos 
totais, u gasolina pelo álcool, cuja mercado passaria, cm tal hipótese, a ter 
unnt dimensilo cinco vezes superior A atual- isso sem incluir a demanda do 
produto peln indústria qulmica (muis um bilhuo de litros). 

O consumo da gasolina automotiva, este ano, deve chegar a 17 bilhões de 
litros. Puru chcBUr il produção equivnlenle de âlcool, a plantação de canu ou 
de mundiocu, a ele destinadas, deverão ocupar umu área cfctiva de 4,4 mi· 
lhões de hectares- o que representa muito pouco se levarmos cm conto os 
HSO milhões de hectares que o Brusil possui, dos quais 60 estilo comprometi~ 
dcs com lavouras c cerca de ISO com a pecuária. Mesmo climinanda-sc us 
í1reus urbunus c outrus consideradas impróprias paru u ugriculturu, uindu us-
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sim sobraria úrca superior u 400 milhões de hccturcs paru umu futura cxpan· 
são da fronteira agrfcola. 

Como se vê, há margem suliciente de terras destinadas à produção do ál
cool, mesmo considerundo·sc que se crie a necessidade adicional de 7 bilhões 
de litros, pan1 mistura de 50% com o óleo diesel - que hoje representa 25% 
da demanda de dcrivudos de petróleo, através do desenvolvimento de tccno· 
logia cconômic:1 especifica. 

Os custos exigidos por um programa de tal envergadura seriam ultumen
tc recompensados não apenas pela produção da riqueza, em si mesma, mas, 
cspecilicamentc, pelu economia de divisas, daí advindas, que se constitui, 
mesmo. num dos objeJivos do PROALCOOL. 

O Sr. Presidente e Srs. Senadores, há outras implicações com relação ao 
ProBruma Nacional do Álcool, algumiiS delas aqui já rcferidiiS que seriam de 
uma parte, o problema social que pretendemos tratar numa próxima oportu
nidade c, também, mostrar que o PROÂLCOOL pode ser considerado como 
um instrumento contra as desigualdades regionais existentes neste País. 

Na próxima vez, procuraremos mostrar que o Nordeste, por exemplo, é 
um dos celeiros da produçilo cana vieira neste Pais e, conseqtJentcmentc, é ne· 
cessá rio mostrar-se que precisa haver uma prefcréncia para o PROÁLCOOL, 
em termos de Nordeste. Aquela região que apresenta tão altos fndices de 
pobreza, separada do Centro-Sul por um fosso tão grande, poderá, portanto, 
encontrar, no PROÃLCOOL, um dos instrumentos de sua rcabilitacilo. 

Portanto, Sr. Presidente c Srs. Senadores, prosseguiremos nu análise da 
crise energética do Brasil, enfocando, na próxima segunda-feira, se me for 
duda a oportunidade, o PROÁLCOOL como instrumento contra us desigual
dades regionais c: como instrumento de promoção social. 

Antes de concluir, ouviremos uma vez mais, o Senador Josê Richa. 

O Sr. José Rlcha (MDB- PR)- Bom. como V. Ex• está ununciundo 
pura;:~ continuidi.ide desse seu brilhante trabalho sobre essa importante, mo
mentosa c oportuna questão, que nu seqUência vai abordar o problema social 
c como V, Ex• falou do PROÃLCOOL com muita propriedade c se referiu 
tumbém <JO carvão, perdoe-me V. Ex• se já houve referência, no discurso :m
terior. que eu não tinha tido a oportunidade de ouvir, ao problema do xisto 
betuminoso. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Apenas referência. porquo 
ainda é uma fonte meio inexplorada, não hü muitos conhecimentos a respei
to. De forma que, se V. Ex• quiser discorrer alguma coisa sobre ele, enrique· 
ccrl1 o nosso discurso. 

O Sr. José Rlcha (MDB- PR)- Apenus, rapidamente, eu gostaria de 
colocar o problema do xisto. Há mais de 20 anos que se começou, que se fez 
uma usina piloto no meu Estado, o Paraná. Usina piloto, nurr.a área que cc:
diu, segundo opinião, não sei se ufanista ou não, uma das maiores rcscrvus de 
xisto do mundo. Não se trata, evidentemente, de uma reserva de boa qualida
de. Isto já também houve por parte de técnicos a constatação .que o xisto da 
Rússia, por exemplo, seria um xisto de melhor qualidade, de melhor rentabili· 
dade. Entretanto, cm termos de quantidade, estima-se que a chamada reserva 
de lrati, que vai do Estudo do Paraná, centro do Paraná, por toda a Região 
Sul e, aindu, pelo Eslado de Sania Cuiarina alô o Rio Grundc do Sul. seju 
uma jazida da maior importância, em termos de quantidade, nessa expressão. 
Pois hú mais de vinte anos que no Paraná, parece-me que é a única, em São 
Muleus do Sul, Municlpio do Sul do Estado, existe uma usina piloto. ABoru, 
há pouco tempo, anunciou-se que vai se começar n explorar em termos indus· 
triais, mas, até agora. nem se começou. Então, veja V. Ex• como isto acrcscc:n
ta uinda mais um dado nesta imprevisão que há quinze anos vivemos no plu· 
no da energia. Quer dizer, uma total imprevisão. Quer dizer, um Pais que a in
do tem problema hidrelélrico, que tem o PROÁLCOOL que é inesgoJâvel 
num território como esse; tem o problema do carvllo, tem o problema do xis· 
to betuminoso: tem, ainda, outras fontes alternativas, tais como energia eóli· 
ca e energia solar, um Puls desses, sem recursos, pode pensar cm energia atô· 
mica? 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- V, Ex• tem ioda razoo- e 
V. Ex• sintetizou, numa palavra, toda a cr(tica que se poderia fazer: imprevi· 
são, J6 tem uquele dilado que diz "que o brasileiro só fecha u portu depois de 
roubado". 

Entllo, achamos que V. Ex• tem toda razilo c as considerações que fez 
sem dúvida... , • 

O Sr. José Llns (ARENA -CE) - V, Ex• me pcrmilc? 

O SR. MARCOS FREIRE (MDD - PE) - Ouviremos V, Ex• 
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O SH. PIH:SII>ENTE (Jnrgc 1\alurnc- Eu pediria a V. Ex• que ~.:nn

clui~~c. porque o ~cu tempo jtt se esgotou c muito. 

O SR. MARCOS FREIRE ( M DU- PEJ- Nfto queremo~ cuntran;u li 
Lider lla Ban~:aUa de V. Ex•, Sr. Pre:-.iUente, 

O SR. PRESIDE~'TE (Jorge 1\.alllm~.:J- Porque os nutro~ c:~tZio :m~iu
:o.u~ tamht:rn para ncup;H a tribuna. 

O Sr. Jo!lé l.in!! {:\I~ ENA - CE)- :'v1a~ V. t::x• vé a variedallc llc assun-
10~ llllpnnomtc:~ ljUC rodcm St:r tral.idm Zt bJil;t no rlcniirio do Senóldll, rm;t 
di~cutirmm ~~~ ~oluçõcs dos rrohlema~ nacionais. Mas, quanto ao xisto, por 
exemplo. A~ reserv:~s de xisto, no munlln, são muiorc~ do que ;1:-. rc~ervu~ de 
pctrúlco. Ma:-., com todas ns dilículdadt:s llc hoje, a~ previsôe~ pur~1 utiliz<~ci"m 
de pt.:tróleo dt: xisto, no mundo, são extremamente precárias. Por quê? Por
lJUe a quantidade de petróleo, pu r mc:tro cúbico de rocha, i: muito pt:queno
a llificuldudc é grande; o desmonte dessa rocha cri;t wis rrohlemas de ordem 
soditl, dt: problemas umbientai.~ c de custo que a humanidttdc ainda n5o estú 
pcns:tndo em utililar xisto como fonte de energia, u não ser em casos muito 
especiais, quando o xisto é: bom c a rossibilidadc: Ue utilizá-lo é: demonstrada 
através de experiências piloto. E essa informuçào é: importante ... 

O SR. PRESIDENTE (Jorg!.: Kalumc)- Eu gost<Hiói de pt:dir ao nobre: 
or:tdor que, logo após esse aparte, concluísse: o seu discurso. 

O SR. MARCOS FREIRE (M DB - I'Ei - Pois n:10. Sr. Pmid,nt,. 
Acataremos a ~uu decisão. 

O Sr. Jm.ê Lin.\ (ARENt\- CE)- Ma~. termino o meu aparte, upena!. 
com est<t oh~crvaç:lo: nú~ temo.~ xisto, ma~ talvcl, como V. Ex• d1z, es~ll~ re
"crva~ niu1 sejam utililada~ cm grande e~calu, pelo mcnm. na fa~c atual. 

O SI!. MARCOS FREIRE (M DB - PE)- Cab' rop,tir, aponas, qu< 
c\ISte ainda muito dcsconhccimr.:nto a respeito, c este: f:Jto i: l;mlentúvcl, por· 
que relo menos deveríamos ter avançado cm termos de conhecer o que tt:mos, 
lJ u<tnUo nada cm rc~quisa!l que possibilitassem chegar à conclu~âo de quai:-. as 
vcrUudeiras reservas que possuímos, u sua qualidade, a suu qu<~ntidudc:, 11 ~ua 

po!>sibilidade, fucc às possíveis variações da polfticu internacional de preço!! 
das fontes energí:ticus. 

Agradecemos ao Sr. Presidc:nu:: c pedimos utê: escusas, talvez, pelo ubuso 
que fit.emos da liberalidade da Mc:sa, mas, acreditamos que cstamm rrocu
fi.tndo contribuir para o exame sério dos problemus nacionuis. 

Muito obrigado a V. Ex• (Muito bem!) 
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COMISSÀO DE AGRICULTURA -{CA) 
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COMPOSIÇÀO 
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Vice•Prtlidentltl Agenor Maria 

lliARIO no CONGRESSO NACIONAl. (Scçliull) 

Louri~ol Bopti1to (ARENA- SE) 

4•-S•cr•târlo 
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Vic11·Presider~t~: Alberto Sd ... a 

Titularei Suplantn 

1. luu ca~olcor.te 
2. Mihor~ Cabral 
3 Alberto Silva 
4. Arr1on de MGIIO 

1 DirCGu Cordo10 
2. Itamar Franco 

Henr1que Sontillo 

ARENA 
1. Alfonso C amargo 
2. Jooo Calmon 
3. Jutahy Mogalhoos 

MDB 
1 , Gil~on Rocha 
2. Rob11rlo Soturr.ino 

AHiltt'l'ller Ronoldo Pacheco d11 Oli~eiro- Ramal 306 
Reuni6ol: Ouorta1-leiras, a1 11:00 horo1 
Local: Ane•o "B"- Solo ao lado do Gab. do Sr. Senador 
Jooo Basco- Romol484 

COMISSAO DE REOAÇÀO- (CRI 
(5 membro•) 

COMPOSIÇÀO 

Pre1identa: DircGu Cordo1o 
V,co•Pre•idl!r.tel Adalberto Seno 

Titularei Suplente\ 
ARENA 

Tono Outro 1 . Jo6o Calmon 
2. Saldanha Derzi 2. Murila Boda r o 
3. M!!r.d111 (gnule 3. Ja1e Sorney 

MOB 
I. Dtrceu Cardoso 1 , Hugo Ramal 
2. Adalberto Sena 

Allistonte: Maria Thereza Magolh6e1 Mona - Ramal 1:14 
Rounioe~~. Quinta$•leiral, 01 12,00 horas 
Local: Sola "Clovis B&vilocquo"- Anua U- Ramol623 

COMI55ÀO DE RELAÇOES EXTERIORES -(CREI 
(IS membro!) 

COMPQSIÇÀO 

Pruidenta, Tor10 OuTro 
\~.Yice·Pre1idente: Saldanha Derri 
2'-Vic11·Pre11dente: lomcnlo Junior 

T1lulare~ Suplenlel 
ARENA 

I Tar~o Outro 1, Alorsio Cha ... n 

2. lkornordir~o V1onn 2 P11dro Pedrouion 
3. l:oldonho Defll 3 H~~nrique de la Rocque 

ton1onto Jur~io• 4 Jose Guiomard 
Mendf!l Cannlr 5 Lui1 Co ... okor~to 
Ad11rbal Juremo o 
AlmirPmto 
l11noit Vergas 

9. Jou Sorl'loy 

~''"1'-' hrO\\of(J 

Nei1U!\ ":r;•n~rru 
lramur Fronro 

MOB 
lo'HHCOI ffl,lt' 

l·llrr-..•<'J b"rJ"~'d''\ 
L.,•lr• Cho•f'l 

.I JOIO! R:cho 

A1111!erlt~. Cand1do Hoppf'rtt - Romo•l 301-313 
lfeun•Ofll Ouor!OI·IeHo\, 01 \ l :00 11"101 

local: Selo ''Ruy Barbosa"- Ar~e•o 11 - lfomo11 621 e 716 

COMISSÀO DE SAUDE -i C S.' 
(7 membros! 

COMPOSIÇÀO 

Pre11dente· Gil~ ar~ Rocha 
VICI.'•Prelid!!rlle: Hennque Sor~tillo 

lirulare1 Suplente1 
ARENA 

I. Lamento Junior I. Saldor.ho OerJÍ 
2 Almrr Pinta 2 Jorge Kalume 

Allwto Sil..,o 3. Benedito Canelai 
Jose Guiomord 

MDB 
I Gil~an Rocha 1. Jose Richa 
2. Her~rique Sor~t1IIO 2. Adalberto Ser.o 

Jai1on Barreto 

•'\\•I lente. Corlo1 Guilherme f0r11e'c -Roma I 676 
ReurJIOI'II Ouintos·leiros, os 1 Q;30 horo1 
Local: Sola "Ruy Borbo1a"- AM•o 11- Romois621 t' 7\6 

COMISSAO DE SEGURANÇA NACIONAL -ICSN) 
(7 membros] 

COMPOSIÇÀO 

Presidente r Jorge Kolume 
Vice•Prnidenler Mouro Bene..,ides 

Titulares Suplentes 
ARENA 

I Jorge Kolum11 1 Raimundo Parente 
2. Luiz Ca~olcante 1. Am.orol furlon 
3. Murilo Bodoro 3. Jose Cuiomord 
4. Benedito Ferreira 

MDB 
I. Movro Ben11vides 1. Cunha Limo 
1. Agenar Mario 2. Joi\on Barreto 

Hugo Ramas 

AuisTctnter Cario• Guilherme fan1eco- R~mol 676 
Reuni6e1r Ouarta1·ferra1, 01 9r30 hora1 
Local; Sala "Rur 6arbo\O" .:_Anua 11- Ramoi1 621 e 716 

COMISSÀO DE SERVIÇO PUBLICO CIVIL- (CSPCJ 
(7 mombra1) 

COMPOSIÇÀO 

Prrnld!lnle, E•ondra Ca'rreiro 
Vice·Pre1idenle, Humberto Lucro na 

Titularfl 

Roin1undo Pcrente 
Henrique de la Rocque 
Ber~ordino V1ono 

4. Alb<trto Sil"a 

Suphmte1 
ARENA 

1 Alton1o Comorgo 
2 Pedro Pedronian 
3. Adubai Juremo 
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l, Evandro Carreiro 
:2. Humberto Luce"o 
3, lozora 6arboza 

"MOB 
1, Orute\ Querei o 
2. Evela1io Vieira 

Auiltente: Sar1io Andrade Pei•oto- Ramal 307 
Reuniõel: Ouintos·feiral, 01 9:30 horo1 
Locol 1 Sola "Ruy Barbo1a"- Anuo 11- Romoil621 e 716 

COMISSÀO OE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS -ICT) 

(7 membro1) 

COMPOSICÀO 

Pnltdenfet Benedito Ferreira 
Vice·Pre1idente: Vicente Vuolo 

l>IÁIUO ()0 CONGRESSO N,\('ION,\1. tScçiin 11 l 

I. Benedito Ferreira 
2. Vicente Vuolo 
J. Pedro Pedrouion .•. Alfama Camorgo 

1. Evandra Carreira 
2. Lazoro Barbo1o 
3. O:oUe10uercio 

ARENA 

1, Pauo1 POrto 
2. Lamento Junior 
3. Alberto Silvo 

MOB 

1, Leite Chove1 
2. Agenor ~o ria 

Ani"ente1 Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramal 306 
Reuni611: Terço1·feirot, 01 lO:OOhora1 
Locah Sola "Ruy Barba1a"- Anuo 11- Romoilô21e716 

SERVIÇO DE COHISSÕES 0 Eil.'W!ENTES 

Setembro de I \179 

B) SERVIÇO DE COMISS0E5MIST AS, ESPECIAIS 
E DE INQUERITO 

Comiuóel Temporaria1 

Chefe: Ruth de Souza Ca1tro 
Local, Anuo 11- Terno 
Tolelone: 225·8305- Ramal 303 
1) Comiuóe\ Temparoria1 paro ProjeiOI da Congnno Na· 
ClOnai 
2) ComiuOel Tempororia1 paro Aprecia~õo de Vetai 
3) Comiuóel E1pecioh e de lnquerito, e 
4) Comiu6o Mille do Projeto de Lei Or~omenlario (art. 90 
da Regimento Comum). 

A11:1tente1 de Camiu611: Haroldo P11eiro Fernande1 - Ra• 
..,ai 674: Alfeu de Oliveira - Romol6741 Cleide Maria B. F. 
Cruz- Ramal 5981 Mauro lope1 de Sa- Ramal 310J Leilo 
leiva1 Ferro Co1ta- Romol314. 

HOR1:RIO DAS REUNIÕES DAS COMISSÕE> PCIC1TINENTES DO SENADO FEDERAL 

IIOM,S TERÇA S A L A S ASSISTENTE: IIORJ\S QUINTA S1\Lo\S /\SS I STE!!TE 

c.T. RUY D/\ROOS/\ RON/\LDO c.r. CLOVIS nt:V IZ..~CQU,\ GUILH!!Ml 
Romais-621 e 716 Ramal - 623 

10:00 09:30 

C,/\,R, CL6VIS B~VIL~CQU/\ GUILHERIIE c.s.P.c. RUY ll/IRDOS/\ SONIA 
Ramal - 623 Ramais-62~ e 716 

HOR/\S QUAI\TA SALAS ASSISTENTE C.E.C CLOVIS BEVILACQUA SONIA 

RUY 81\RBOSA 
Ramol - 623 

09:30 C.S.N. GUILHERME 10:00 
Ramais-621 e 716 

c.D.F. RUY BhRBOS/\ RONALDO 

CL6VIS BEVILACOUA MARIA Ramais-621 e 716 
c.c.J. 

Ramal - 623 HELENA 10:30 c.s. RUY BARBOSA GUILIIER!o!E 10:00 Ramais-621 e 716 
C.A. RUY. BARBOSA S0NIA 

Rama1s-6U e lli 11:00 C.L.S. CLOVIS DEVILACQUA DANIEL 

RUY BARBOSA Ramal - 623 
10:30 c.E. DANIEL 

Ramais-621 e 716 12:00 c.R. CLOVIS BEVILACQUA IIARIA 
RAmal - 623 THEREZA 

C.R.E. RUY BARBOSA CÂNDIDO 
Ramaia-621 e 716 

ll:OO 

C.H,E. ANEXO •o• RONALOO 
Ramal - 484 
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SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 

I- ATA DA 151• SESSÃO, EM 11 DE SETEMBRO DE 1979 

1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Pareceres 

Referentes às seguinres matérias: 

-Projeto de Lei do Senado n• 19/79, que fixa novos limites de idade 
p<~ra inscrição cm concurso público ou prova de sclcção cm entidades da 
Administração lndireta e dá outras providências. (Redaçào final). 

- Projeto de Lei da Câmara n• 86/77 (n' 877 f75, na Casa de ori· 
gem), que altera dispositivos da Lei n• 4.591, de 16 de dezembro dcl964. 
(Redução do vencido para o turno suplementar). 

1.1.2 - Leitura de projetos 

-Projeto de Lei do Senado n• 265/79, de autoria do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que acrescenta alínea no item II, do artigo 275 do Códi· 
go de Processo Civil, para incluir no elenco de açõcs de rito sumnrfssimo a 
do fiador para exonerar-se da fiança prestada sem limitação de tempo. 

-Projeto de Lei do Senado n• 266/79, de autoria do Sr. Senador 
Orestes Quí:rcia, que acrescenta dispositivo à Lei n9 5.859, de 11 de de
zembro de 1972, estendendo a estabilidade provisória à empregada do· 
mí:stica, nus condições que especifica. 

- Projeto de Lei do Senado n• 267/79, de autoria do Sr. Senador 
Gastão Müller, que dispde sobre a obrigatoriedade de construção, recons
trução ou montagem de teatro ou biblioteca pública, nos casos de extinção 
ou demolição da unidade existente. 

1.2.3- Comunlcaçõo 

- Do Sr, Senador Lc:itc Chaves, que se ausentará do Pafs. 

1.2.4 - Oficio 

-Do Sr. Presidente da Comissão de Segurança Nacional, comuni
cando que o Sr. Senador Agenor Maria purticiparlt de uma visita b.s insta· 
luções do 511 Distrito Naval, atendendo convite formulado pelo Exmq Sr. 
Ministro de Estudo du Marinha. 

1.2.~- Olscursns do f.xpcdlcntr 

S/iN,UJOR MARCOS FREIRE- Prosseguimento da anlllisc do 
problcmn energético br:1sildro, iniciudu cm sessão anterior, 

Sh'Nti[)OR JORGE /\A LUME -Jnst:Jiuçilo, nu C:inwrn dos Depu· 
tmlus, lio Simpllsiu Nacional da Àlllili'.Õniu. 

SENADOR HUMBERTO LUCENA, pela ordem- Solicitando da 
Mesa interpretação concernente a sobrestamento, cm carâtcr temporário, 
de proposição cm estudo no Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE- Resposta à questão de ordem suscitada. 

1.2.6- Leitura de projeto 

-Projeto de Lei do Senado n• 268/79, de autoria do Sr. Senador 
Humberto Lucena, que dá nova redução ao inciso VIII, do artigo 6"' do 
Código de Processo Penal. 

1.2.7- Comunicação do Presidência 

-Transferência, para o próximo dia 26, do comparecimento do Sr. 
Ministro da Indústria e do Comércio ao Senado Federal. 

1.3- ORDEM DO DIA 

-Requerimento n• 315/79, de autoria do Sr. Senador Lourival Bap
tista, solicitando a transcrição, nos Anuis do Senado Federal, da Jl~tlestra 
proferida pelo Ministro de Estado dos Transportes, Elizeu Rezcnde, na 
Escola Superior de Guerra, cm 8 de junho de 1979. Aprovado. 

-Requerimento n• 316/79, de autoria do Sr. Senador Orestes Quér
cia, solicitando o desarquivumcnto do Projeto de Lei dà·Senado n' 286, 
de 1978, de sua autoria, que altera dispositivo da Lei n• 3.807, de 26 de 
agosto de 1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social. 
AproYado. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 5/76 (n• 448/75, na Casa de ori
gem), que institui o Plano Nacional de Moradia- PLAMO, para as po
pulações com renda familiar até 5 {cinco) salários mínimos regionais, c de· 
termina outras providências. Dlscuuioencerrada, após usarem da palavra 
os Srs. Lázaro Barboza, José Uns c Humberto L~cena, ficando a votação 
udiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 25/79 (n• 2.146/76, na Casa de ori
gem), que introduz modificações nu Lei n• 5.107, de 13 de setembro de 
1966, que criou o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Dl!l<llssào 
sobrcstada, cm virtude:: da falta de quorum, pura votaçUo do Requerimento 
n~" 326f79, de suu discussão. 

- Projeto de Lei do Senado n•. 272/78, de autoria do Sr. Senador Otto 
Lehmann, que dft nova redaçUo à ulínea "a", do artigo 3.2, da Lei 
nv 4.591, de 16 de dezembro de 1964, Dlscussi\o cnccrrodo, tendo avo
tação ndiada por fidta de tJIWrum. 

-Projeto de Lei do Sem1do n~' 24/19, de uutoriu do Sr. Senador Nel
~on Carneiro, que :1ltcra a Lei n~" 4.655, de 2 de junho de 1965, que dispõe 
.~nhrc u lc~itimw;i'lo adotivu. Di.'iCWi.'íi\o enccrrudu, após usur da puh1vru o 
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Sr. Senador Ndson C:1rnciro, licando a votaçilo adiada por falt:1 Jc: quo· 
fl/11/, 

- Pmjeto di! Lei do Senado n~ IJ3j79, de :~utorit1 do Sr. Senador 
r\m<~ral Furlan, que ahera dispositivo da Ld n~' 5.682, de 21 de julho de 
11J71, modific:~c.hls pelas Lc'ls n1•s 5.697, Je 27 de >lgosto de 1971, 5. 781, de 
5 de junho c.Je 1972 e 6.444. dt: J de outubro de 1977 (Lei Org:inic;1 dos Par· 
tidos), t: d;'t nutras providi:nd:1s. lllscussQo encerrada, tendo a votação 
mliada por falta c.Je quorum. 

- Pwjeto de Lei do Senudo n~ 237 f79, de autori:~ do Sr. Senador 
Murilo Badarú, que: altera :1 redução do· artigo 911 da Lei nQ 6.082, de 10 de 
julho de 1974, c: d;'1 outrus providências. DlscussUn encerrado, voltando i1s 
Ctllllisslies cumpctc:ntcs. cm virtude do recebimento de emenda cm pie· 
núrio. 

1.4- DISCURSOS AI'ÚS A ORDEM DO DIA 

SENAOOR ,/OS/; RICIIA - Rcformul:1çào partidMia. 

SENA IJOR EI'.·J N JJRO C:! R RI:'/ RA - Deb:~tcs tmv:~dos no Sim ró· 
sitl Nacinn:ll da Alll<ltônia. a propósito do c.Jiscurso proferido nu presente 
sess~w pelo Sem1c.lM Jorge Kalume. Clima de ten!Õ.~\0 social existente nos 
municípios de Po.xoréu c t\ripuanà- MT, cm virtude de arbitrnriedndc 
que cst;.1riam sofrendo garimpeiros duqucla região, 

SENADOR .\'EI.SON CARNEIRO- Solicitando esclarecimentos 
~uhre a divida contraidu pelos agentes do Sistema Financeiro de Hubi
trtçào para com o BN H. 

SENA IJOR MAURO /JENEVIIJES- Propost:l de emcnd>~ l1 Cons
ti!Uiçào a ser opüriUn:uncnte arresentada por S. Ex'. rcst>~bclecendo a ;1u· 
tonomi;l politieil diiS eapitui~. 

SfNA IJOR GAS1:·10 MVI./.ER- Corn:spondênciu enviada no Sr. 
Ministro César Cais, pnr representantes do Estudo do Muto Grosso no 
Congresso Naciorwl, ern f;,1vor dos garimpeiros do município de 
Pu:wri:u-MT. 

U- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÚXJMA SES
SÃO. ENCERRAMENTO. 

2- lliSC'URSO I'RONliNCIAilO EM SESSÃO ANTERIOR 

-Do Sr. Mureos Freire, proferido n:~ sessão de 10·9·79. 

J- SERVIÇO J>E CO~JISSOES PERMANENTES 

- Rel:1tóriu cnrresponc.lentc ao mês de ngosto de 1979, 

~- SEI!I'IÇO J>E CO~IISS<WS ~IIST-\S, ESPECIAIS E J>F. IN
Qli~RJTO 

- Rclahirin cMrcsrondentc :lo mês de agosto de 1979. 

S- <;AIIINETE J>O l'llESIJ>E:>ITE 

- Convimio que entre si fazem o Senado Federal c a Fundação Cusa 
de Rui Barbosa, pura co·cdici'io de obras, com o título geral de "O Pensa· 
mento Republicano". 

6- ~lESA J>IRETOR,\ 

7- I.IJ>ERES E VICF.-i.IJ>ERES J>E PARTIDOS 

X- C'O~II'OSIÇ-\0 IJ,\S rmiiSS<)ES PERMANENTES 

ATA DA 1SP SESSÃO, EM 11 DE SETEMBRO DE 1979 
1' Sessão Legislativa Ordinária, da 9! Legislatura 

PRESII>ÉNCIA DOS SRS. LUIZ VIANA, GASTÃO MÜLLER E JORGE KALlJME. 

.-iS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Adalberto Sena- Jorge Kalume- Jost: Guiomurd- Aloysio Chaves 
-Alberto Silva- Bernardino Vianu- Almir Pinto -José: Uns- Mauro 
Bcncvidcs- Cunha Limu- Humberto Lucena- Adcrbal Jurc:ma- Mar· 
cos Freire- Nilo Coelho- Luiz Cavalcante- Teotônio Vilela- Luiz Via
na- Amaral Peixoto- Roberto Saturnino- Murilo Badaró- Henrique 
Suntillo- Lázaro Barboza- Gastão MUller- José Richa- Lcnoir Var
gas. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- A lista de presença acusa o 
comparecimento de 25 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

O Sr. )Q.Secrctário procederá à leitura do Expediente. 
t lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

I'ARECER N• 509, DE 1979 
Da Comlssiia de Redoçiio 

Redução final do 11rojclo de Lei do Senado n9 19, de 1979. 

Rchafor: Senador Saldanha Dcrzi 

A Comissilo apresenta :1 redução final do Projeto de Lei do Senado 
nY 19, de 1979, que fixa novos limites d~: idade pun1 inscriçi\o cm concurso 
rúblico ou prova de sclcçào cm entidades du Administruçilo I ndirctu c dlt OU· 

trus providências. 
S:1lu das Comissões, 10 de setembro de 1979.- Dirceu Curdoso, Presi· 

dente - Suldunhu Dcrzl, Relutar - Murllo Dadurcí, 

ANEXO AO PARECER N• 509, DE 1979 

Redaçuo final do Projero de Lei do Senado n' 19, de 1979, que 
fixa noYos limites de Idade para Inscrição em concurso público ou pro
Ya de seleçilo cm entidades da Administração lndlrela e dá outras pro· 
Yidênclas. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art, I• São fixadas cm 18 (dezoito) c 50 (cinqUenta) unos, respectiva· 

mente, as idades mínima c máxima pura inscrição em concurso público ou 
provu de sclcçilo, destinados ao ingresso nos cargos ou empregos das cmpre
sus públicas c dus sociedades de economia mista, compreendidas na Adminis· 
tração lndiretu da União. 

P..trágrafo único, O disposto neste artigo estende-se tumbém aos órgãos 
autónomos, uos quais se refere o purãgrufo primeiro do nrt, 172 do Decreto· 
lei n' 900, de 29 de setembro de 1969. 

Art, 2~' Esta Lei entra em vigor nu dutu de sua publicação. 
Art. J9 Revogum-se as disposições em contrário. 

PARECER N• 510, DE 1979 
Du Comlssiio de Redoçuo 

Hclalor: Scnudor Murllo Duduró 

r\ Comissão uprescnta a redução do vencido puru o turno sÜplemcnt:lr 
Jol'rujeto de Lei Uu CiunaranY H6, de 1977 (n~' H77j75, nu Casa de origem), 
que ;dtcm dispositivos Uu Lei nY 4.591, de 16 de dezembro de IIJM. 

Sulu dus Comissões, 10 de setembro de 1979,- l)lrccu Cardoso, flre~i
dcnte- Murllo lluduró, Relator - Suldunhu. Dcrzl. 
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ANEXO AO PARECER No 510, DE 1979 

Rt!daçio do vencido para o turno suplemenlar do Projeto de Lei 
da Câmara n~' 86, de J 977. 

SuhstilUa·se o presente Projeto pelo seguinte: 

Allero a rodaçõo do ort. 17 da Lei •' 4,391, de 16 de dezembro 
de 1964. 

O Congresso Nacional decreta: 

i\rl. i' O urt, 17 du Lei n' 4,59\, de \6 de dezembro de 1964, passa u 
vigorar com a seguinte redução: 

"Art. 17. Os condõminos que representem, pelo menos, 2/3 
(dois terços) do total de unidades isoladas e frações ideais corres
pondentes a 80% (oitenta por cento) do terreno e coisas comuns po
derão decidir sobre a demolição c reconstrução do pr~dio, ou sua 
alienação, por motivos urbanísticos ou arquitetõnicos, ou, ainda, no 
caso de condenação do edifício pela autoridade pública, cm razão 
de sua insegurança ou insalubridade. 

§ I 11 A minoria não rica obrigada a contribuir para as obras, 
mas assegura-se à maioria o direito de adquirir as partes dos dissi
dc:ntcs, mediante avaliação judicial, aplicando-se o proCesso previs
to no art. 15. 

§ 2Y Ocorrendo desgaste, pela ação do tempo, das unidades 
hubitacionuis de uma edilicação, que deprecie se,u valor unitário em 
rclaçi'io ao valor global do terreno onde: se acha construída, os con
dôminos, pelo quorum mínimo de votos que rc:prcsc:ntcm 2/3 (dois 
terços) das unidades isoladas e fraçõcs ideais com:spondentcs a 80% 
(oitenta por cento) do te: r rena c coisas comuns, podcri'io decidir por 
sua ulicnução total, procedendo-se em rclaçi'io à minori:a na forma 
estabelecida no art. 15 c seus parágrafos desta lei. 

§ J9 Decidida por maioria a alienação do pr~dio. o valor atri· 
buído à quow dos condôminos vencidos será correspondente uo 
rm:ço c:fc:tivo c, no mínimo, à :.1Vali:1çi'io prevista no§ ~q ou, a cri
tério llcsses, a imóvel localizado cm úrca próxima ou adjacente com 
a mcsmu <'irea útil de construção." 

Art. 2Y Estu Lc:i entra cm vigor na duta de: sua publicaçi'io. 
Art. )Y Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Gustào MUller) - O Expediente lido vui à 
publicaçi'io. 

Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr. 1~'-Sc:cretúrio. 

São lidos OJ .reguinte.r 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 165, DE 1979 

"Acrescenta alinea ao ilem 11, do artlao 175 do Códlao de 
Processo CiYII, para Incluir no elenco de açõn de rito sumarisslmo a 
do fiador para exonerar-se da fiança preslada sem llmllaçio de 
tempo." 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1' O item 11, do urtigo 275 do Código de Processo Civil (Lei n' 
5.M69, de 11 de janeiro de 1973) passa a vigorar acrescido de ai Inca ''n", com a 
seguinte rcdaçào: 

"Art. 275. , ..........•............................... 
..... ' .... ''' .............. ' ... '.' .......... ".' ..... . 

11- ..... ,,,.,,,,,,,.,,.,,,,,,,, .. , ........ ,,.,,,,., 
n) a uçào do findar para cxonc:rar·sc du liançu prestada sem 

limitação de tempo. 
. ········ ........................................ ' .... '' 

Art. 2"' Esta lei entrará cm vigor na data da suu publicação, 
Art. 3~" Revogam-se as disposições em contrário. 

JustlDcaçio 

Nossu lei processual civil, no Capitulo III do ntulo VIl do L.iv~o I, 
contcmplt1 diversas ações às quuis impõe o procc:d1mc:nto sumunss1~10. 
Dentre clus, todo1s as causus cujo valor niio cxccdu o correspondente u vmtc 
vezes o maior sulúrio mini mo vigente no Pnls. 

No rol dcssus açõc:s niio figuru ti do fiador por tempo ilimitudo, para 
cxunerur-sc du liunçu c, conseqUc:ntcnu:nte, essus uçõcs se cnquudrum oru no 

procedimento ordinário, oru no sumaríssimo, tudo c:m funçi'io do valor da 
li:.~nça prestuda. 

Só essa r.:ircunstãncia já cnsejuria modificaçi'io na lei, para que se 
alcançasse a uniformidade de ritos para o mesmo tipo de açilo. Entretanto, 
motivos outros nlicc:rçam o projeto. 

Como se sabe:, o Código Civil dá ao liador por tempo ilimitado o direito 
de exoneração, segundo disposição do artigo I .500. 

A fonte da vigente lei civil cstâ no Código Comercial de 1850, cujo artigo 
262 estabelecia: 

"Art. 262. O fiador fica dcsoncrado da fiança, quando o 
crc:dor, sem o seu consentimento ou sem lhe ter exigido o 
pagamento, concede ao devedor alguma prorrogação de termo, ou 
faz com ele renovação do contrato (art. 438); c pode dcsoncrar-se da 
liança que tiver assinado sem limite de tempo, sempre que lhe 
convier, ficando, todavia, obrigado por todos os efeitos da liança 
unteriores ao ato amigável, ou sentença por que for dcsonerado." 

Assim, a exoneração da fiança é faculdade inscrita cm lei, já hã bastante 
tempo, pelo menos desde \850, 

Todavia, ainda seria conveniente acrescentar que as obrigações 
assumidas pelo fiador são muito graves, tanto assim que o Código Civil exige 
a outorga uxória para a sua validade (art. 235, item 11). 

C o mpreendc-se a determinação legal, já que a obrigação do fiador passa 
aos seus herdc:iros, embora a responsabilidade da fiança se limite ao tempo 
decorrido otté a morte do fiador c não possa ultrapassar as forças da herança 
(art. 1.501 ). 

Entretanto, corno ni'io é justo que a responsabilidade da liança por 
tcmpn ilimitado perdure além do razoável, contra a vontade do liudor, a lei 
lhc rc:conhece o direito à exonc:raçào, resguardados os direitos de terceiros, 
que confiaram no fiador. 

Para esse lim, o procedimento deve ser mais rápido, inclusive para se 
cvit~trcm passiveis prejuízos. Daí, a razão de esturmos sugerindo o rito 
sumarissimo. 

O vigente: Código de Processo Civil cometeu a mesma omissi'io do 
anterior, que não dispunha sobre a matéria. Apenas, ao regular as açõcs 
cominutórias, atribuía ao fiador, para exigir que o afiançado satisfizesse a 
obrigação ou o exonerasse c, ainda, para que o credor acionasse o devedor, a 
faculdade de intentar essa açi'io. Não havia, propriumente, o caso de 
exonc:raçi'io pela vontade do fiador. nos casos de tempo indeterminado. 

Mus, ao comentar o artigo 262 do antigo Código Comercial, entendia 
Bc:nto de faria que a exoneração podia dar-se mediante simples notificaçi'io 
do credor, pnra ciência do fato. 

Ora, se já se admitia a exoncraçi'io mediante simples notilicaçào ao 
credor, não há por que exigir-se, atualmcntc, o emperrado procedimento 
ordinário para o mesmo ato, Impõe-se o enquadramento da açàp no rito 
sumarfssimo. 

Sala das Sessões, I I de setembro de 1979. -Nelson Carneiro. 

LEG/SLAÇAO CITADA 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

..................................................... ······ ...... . 
CAPITULO III 

DO PROCEDIMENTO SUMARISSJMO 

Art. 175. Observar-se-ú o procedimento sumarissimo: 
I - nas causas, cujo valor não exceder vinte (~O) vezes o maior sulário 

mínimo vigente no Pnls; 
11 - nas causns, qualquer que seja o valor: 
a) de reivindicação de coisas móveis c de scmovcntes; 
b) dr: arrendamento rural c de parceria agrícola; 
c) de responsabilidade pelo pagamento de: impostos. taxus, 

~:ontribuiçõcs, despesas c administração de prédio cm condomínio; 
d) de ressarcimento por dunas cm prédio urbano ou rústico; 
e) de reparação de dano causado cm acidente de veiculo; 
I) de eleição de cabece\; 
g) que tiverem por objcto o cumprimento de leis c posturas municipais 

~1u:1nto ii dist:lncin entre pr~dios, plantio de úrvores, construçi'io e 
conservação de: tapumes c purc:des llivisórias; 

h) oriunllns de comissão mercantil, condução c transporte, depósito de 
mer~:adorius, gestão de: negócios, comodato, mandato c ediçilo; 

I) de cobrançu du qunntiu dcvidn, u titulo de rctribuiçilo ou indenizuçào, 
a dcpositúrio c: leiloeiro: 



:I 
~ I 
':\ 
I 

l 

4320 Quarta-relra ll DIÁRIO DO CONGRF.SSO NACIONAL (Seçiu 11) Sclt'mhro de 1979 

j) do proprietí1rio ou inquilino de um prédio parn impedir, sob 
~.:ominuçoio de multa, que o dono ou inquilino do prédio vizinho faça dele uso 
nocivo i1 segurunçu, sossego ou snúde dos que naquele habitam: 

I) do proprietário do prédio encravado par:t lhe ser pcrmitidu n 
pussugem pelo prédio vizinho, ou para rcstubelecimento da servidão de 
caminho, perdida por culpa sua; 

m) paru a cobrança dos honorários dos profissionais liberais, ressalvndo 
o disposto em legislação cspccilll. 

Purí1grafo único. Esse procedimento não serÍi observado nus açàes 
n::lutivas ao estado e à capacidade das pessoas. 
. " .... " ........... " ..... " ... " . " ...... " ..... " ..... " . " ... ' 

(À Cot~lls.fào de Con.ftillliçào e Jmtiça.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 266, DE 1979 

Acre>centa dispositivo à Lei n• 5.859, de 11 de dezembro de 
1972, estendendo a estabilidade provisória i empregada doméstica, 
nas condições que especiOca. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• E ucres<cntudo ao art. 3• da Lei n• 5.859, de li de dezembro de 

1972~ o seguinte § único: 

uParágraro único. À mulher empregada doméstica cm estado 
de gravidez assegura-se, ainda, o direito à estabilidade provisória, a 
partir do momento cm que exibir o atestado médico comprobatório 
ao empregador, at~ um (um) ano após o parto." 

Art. 2"' Esta lei entrará cm vigor na data de sua publicação. 
Art. J9 Rcvogum-sc as disposições cm contrário. 

JusiiOeaç.lo 

A Consolidação das Leis do Trabalho. no art. 391 c seguintes estabelece 
normas de protcçào à empregada gestante. 

Por outro lado, pela Lei n• 6.332, deiS de maio de 1976, o INAMPS as
sumiu a responsabilidade pelo pagamento do snlârio maternidade, providên
cia que fez atenuar o problema da empregada grávida que, cm geral, era dis
pensada pela empresa. 

Mesmo assim o problema não ficou inteiramente resolvido, especialmen
te porque a legislação específica disciplinadora do exerclcio da profissão de 
empregado doméstico (Lei n• 5.859, de li de dezembro de 1972), cujo contin· 
gente ê constituldo quase integralmente de mulheres, não estendeu à catego
ria a generalidade dos direitos trabalhistas, senão que, tão somente, o direito 
às férias (art. 3•). 

Cumpre, assim, dar mais um passo à r rente estendendo à empregada do
méstica gestante a estabilidade provisória que, no seu caso particular, deve ter 
o prazo tambêm ampliado, tal como se pleiteia no presente projeto de lei. 

A medida preconizada é de inteira justiça, devendo, portanto, ser acolhi
da pela Casa. 

Sala das Sessões, li de setembro de 1979.- Orestes Quérda. 

LEG/SLAÇiiO CITADA 

LEI N• !.1159- DE 11 DE DEZEMBRO DE 1972 

Dispõe sobre o proftuio de empreaodo doméstico e di outras 
provldindos, 

Art. J~' O empregado doméstico terá direito a férias anuais remunera
das de 20 (vinte) dias úteis após cada perfodo de 12 (doze) meses de trabalho, 
p'rcstudo u mesma pessoa ou ramilia. 

( À.f Comissõts de Consliluiçdo e Jusliça, de Legislação Soda/ e 
de Finanças.} 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 267, DE 1979 

Dispõe sobre a obrl1olorledade de construçio, reconstruçilo ou 
montagem de teatro ou biblioteca pública, nos casos de extinçio ou 
demollçilo da unidade exlslente. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 111 Nenhum teatro ou biblioteca pública poderá ser extinto ou 
demolido sem previsiio ou destinação de receita especmca pura n construçUo, 
rcconstruçilo ou montagem, nu mesma cidade, de outrn instituição congêncrc 
de, pelo menos, idêntica capucidude f(sicu e ti:cnicu. 

Art. 2v Esta Lei entra em vigor na datu da sua publicação. 
Art. 3~' Revogam-se as disposições cm contrf!rio. 

Justificação 

Visa a presente proposição n preservar a divulgaç11o du arte cên ica c du 
cultura, assegurando a sun existência, mediante dt:stinaçi'io de vcrha pma a 
construção, reconstrução ou montagem de teatro ou biblioteca que ~cja 
~:xtinto ou demolido. 

Teatro c biblioteca são expressões de cultura que não podem ser 
eliminados sem que se J1rojetcm as necessárias substituições na mesma 
localidade . 

E sobejamente reconhecida, em nosso Pais, a carência de casas de 
espetáculos teatrais c de bibliotecas públicas, o que tem prejudicado o nosso 
desenvolvimento cultural e artlstico. Assim, impõe~se :1 preservação das 
instituições existentes, como medida de elevado interesse social. 

Sala das Sessões, li de setembro de 1979. - Ga!lilo Müller. 

(Às Com/.rsões de Con.ftituiçào e Jus1iça t' de Educarão e 
Cultura.) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) - Os projetas lidos serão 
publicados e remetidos às comissões competentes. 

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 19-Secretúrio. 

E lida a .feguinle 
Em li de setembro de 1979. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que me ausentarei do 

Pais a partir de 15·9-79, a fim de participar da III Assembléia Geral da OMT, 
a realizar-se cm Torrcmolinos, Espanha. 

Atenciosas saudações. - Leite Chaves. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - A Presidência fica ciente. 
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. J9-Sccretário. 

E lido o seguin/e 
OF. N• 87/79 

Brasllia, lO de setembro de 1979. 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que o Senhor Senador 

Agcnor Maria, Membro da Comissão de Segurança Nacional, participará de 
uma v'1agem de visita às instalações do 51' Distrito Naval, de II a 17 de 
setembro próximo, atendendo a convite rormulado pelo Excelentíssimo 
Senhor Ministro da Marinha a este órgão técnico. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos 
de estima c alta consideração. - Jorae Kalume, Presidente da Comissão de 
Segurança Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - O expediente lido vai à 
publicação. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra no nobre Sr. Senador Marcos Freire. 

O SR. MARCOS FREIRE PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE À REVJSiiO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Jorge Kalumc, para uma comunicação. 

O SR. JORGE KALUME (ARENA - AC. Para uma comunicação. 
Sem revisilo do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, com este tempo 
limitudfssimo, cu nem deveria usar a tribuna; mas tambt:m não poderia 
perder essa oportunidade que a tolerância de V. Ex• me proporciona. 

Assisti, às 13 horas, parte do Simpósio da Amnzõnia, c quero neste dia 
exultar os seus idealizadores, louvar quem assim pensou cm realizar um 
congresso dessa natureza para defender ou solucionar os problemas daquela 
grande úreu, daquela área~contincnte, e que nilo é árcn-problemn. 

Mns, Sr. Presidente, confesso a V, Ex• c aos meus ilustres pures a 
decepção que senti com nlinguugcm de nlguns oradores, aplicudnj(l no finnl 
du reuniilo. 

Tumbém cu usei n tribunu para verberar uqucles rutos, purn protcstur 
contru u linguagem usada nuquclc momento, por considerá-lu inudCquudu. 

Sr. Presidente, cm 1942, o grande cstudistn Getúlio Vurgus- c vou 
repetir o que disse mais ou menos, /li - jf1 lunçnvu u pcdru ungulnr do 
desenvolvimento da Amnzôniu. Diziu ele que u Amazônia, 11 partir duquclc 
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momento, deixaria de ser um simple~ capítulo n;t História t.Ju Temi para ~c 
torn:u um c:~pitulo du História t.Ja Civililaçào. 

E como Getúlio V:trgas, outros governos r.::ontinuarum :llJUelc 
desenvolvimento, até: alcançnrmos os governos rcvolucion{trios, 4uc, cm 
vcrt.l:tde, impulsionaram aquele gigunte de terra, de itgua c de selva. Nlto 
posso negar, neste momento, o trubulho t:~mhé:m benéfico <tli realiz;tdo pelo 
sauc.loso Pn:sic.lcnte Juscelino Kubitschek, 

No Simpósio re<tlizado hoje pel<t manhü, no auditório Nerr.:u Ritmo~. 
para minha frustração, senti que companheiros nossos, inclusive o meu 
pre;wt.Jo compunhciro Senudor Evandro Currcim, combatiam us estradas, 
comb;ttiam a habitação daquele mundo, Lembrei, então U mocidade que se 
encontrava ali na sua maioria, que, quando foram abertas as estradas 
Belém-Brasília c a Brasflia-Acre, não faltaram os críticos, naquela í:poca, 
para dizerem que eram estradas inadequadas e que eram caminhos de onças. 
Hoje, o que se vê em toda uqucla área? A população fremente e o progresso 
palpável, materiulizado por onde pa~saram aqueles caminhos, 

Quero, Sr, Presidente, dizer que sou amazônida c me orgulho deste 
vocábulo, porque, acima de amazônida, para mim, perdoem-me O!! 

companheiros de outros Estados, é só ser brasileiro. E por isso que: defendo 
com todo o meu ardor o povoamento da Amazônia, E não se pode fazer o 
povoamento daquela grande ârea sem cortla-la de estradas, sem desvirginá-la, 
sem ocupá-la. Não se pode manter intocável e soberana, u sua majestosa 
norcsta, Para que serve a noresta apenas, meus senhores, meus prezados 
companheiros? Para embelezamento? Não, Temos que penetrá-la, como o 
lizeram os nossos antepassados, sem os instrumentos de hoje. Sou, sim, 
contra o desmatamcnto predatório, sou a favor das estrudas, do boi, dus 
serrarias, das indústrias, dos grandes projetas como o de Trombetas, Jari c 
outros. O que temos que fazer é policiar, policiar com o nosso Exército, com 
a nossa Aeronáutica, conforme se pronunciou, cm Belém, o nosso prezado 
Ministro da Marinha, 

E preciso acabar com o sentimento de medo, que é fruto do colonialis
mo; é preciso acabo r com o medo, fruto do nosso subdesenvolvimento cultu
ral. Temos que ter a bravura de esposar os nossos pontos de vista c dizer que 
chegou a hora de desbravar a Amazônia, ajudar a Amazônia, combatendo, 
naturalmente, aquilo que é predatório. 

Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, já dizia o grande Teixeira Soares 
que o verdadeiro nacionalismo i: claro, aberto, generoso e dinâmico, to que 
resolve os grandes problem01s nacionais, Este é meu nacionalismo. E, como os 
grandes problemas só se podem resolver com audácia criadora, vamos 
avançar, vamos povoar a Amazônia, admitindo os grandes projetas, 
policiando-os naturalmente. 

Assim, Sr, Presidente, externei um ponto de vista ... 

O Sr. Marcos Freire (M DB- PE) - Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR .. JORGE KAJ.UME(ARENA- AC)- Pois não. Quero ouvir V. 
Ex•. apesar da hora já estar esgotada. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Apesar de não ser proveniente da 
região amazônica, quero dizer da profunda discordância que temos das po· 
sições defendidas, neste instante, por V, Ex• Julgamos que u Amazônia é um 
manancial, até mesmo fator de equilíbrio ecológico de todo o Universo. E, 
conseqUentemente, não nos parece que possam ser advogador, 'assim tão sim
plistamente, a implementação de grandes projetas, o corte por grandes rodo
vias, os grandes projetas empresariuis e ati: mesmo a presença do boi, em lar· 
gas extensões. Infelizmente, aqui na Bancada do MDB não estilo presentes ... 
Aliás, estâ chegando, neste instante, o representante da Amazônia, Senador 
Evandro Cnrreira. 

O SR. JORGE KALUME (ARENA - AC) -A quem fiz referência 
ugorn. Lamentei que estivesse ausente meu prezado colega, Evandro Carrei· 
rn. 

O Sr. Mltrcos Freire (MDB- PE)- Se. S. Ex• estivesse presente nüo te· 
riu me aventurado a dar este aparte, mus foi constutando a sua ausência, que 
achei que não poderiu deixur cm silencio, passando cm julgado, as afirmati
vus que V, Ex• fe;o:, O equilíbrio de todo Universo depende, em grande parte, 
du preservação du mata umuzõnica, pelo menos até que o conhecimento 
sobre elu utinju um p:ruu de profundidude muior, porque tudo indica que uin· 
dot não se sube o que se pode fazer nu Amuzôniu, emborujú se tenhu delinido 
o que não se pode falcr, E entre o que não se pode fazer estão muitas dus coi· 
sus ;moludus por V, Ex•: os grandes projetas, u Amuzôniu ser cortada por ro· 
dovius, o pmjcto Juri, a presença do boi, Meu Deus do Ct-u! Parece-me que o 
li III! V. Ex• afirmou uf, ~ao coisus lliumetrulmente opostas no que dizem uque· 
lcs lJUe siio estudiosos do problemu da Amazôniu. Mus, me desculpe a ousn-

·----------
dia porlJUr.: niiu sou Ja i\m<ilúnia c, jú agora, tem :1lguém que fularia com 
muito mais autoridade do que cu. 

O SR. ,JORGE KAI.UME (ARENA- AC)- V. Ex•, antes de ser da 
,\rnalóni:t, é do Brusil c lhe assiste o direito de cspos:~r seus pontos de vist:l, 
como assiste a mim, t:tmbém, cspos;~r <~quilo que penso. E o filço com bravu· 
n1, pensando na região que me abrigou c aos meus pais que vieram do Oriente 
Médio. Dizer que a Amazónia é o pulmão do mundo me faz perguntar a esta 
Cas:~: no dia cm que a Amazônia estiver toda ocupada, como é que o mundo 
v•ti respirar'! 

Sr. Presidente, com estas palavras, concluo o meu pronunciamento. 
(Muito bem!) 

O SR. HUMBERTO LUCENA (M DB- PB)- Sr. Presidente, peço a 
p:tlavru p:~ra uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador Humberto Lucena, par:~ uma questão de ordem. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (M DB - PB. Pura uma questão de 
ordem. Sem revisão do orador.)- Sr, Presidente: 

O Regimento do Senado estabelece: 

CAPITULO XIII 
Do Sobreslamenlo do Estudo das Proposições 

Art. 370. O estudo de qualquer proposição poderá ser 
sobrestado, temporariamente, a requerimento de Comissão ou de 
Senador, para aguardar: 

I -a decisão do Senado ou o estudo de Comissão sobre outra 
proposição com ela conexa; 

2 - o resultado de diligência: 
3 - o recebimento de outra propos1çao sobre a mesmu 

matéria, observando-se o disposto no art. 140 do Regimento 
Comum. 

Parágrafo único. A votação do requerimento, quando de 
autoria de Senador, será precedida de p;.~recer dói Comissoio 
competente para o estudo da matéria. 

Ocorre, Sr. Presidente, que, no seio da Comissão de Legislnçào. tenho 
sido, com os campanheiros do Movimento Democrático Brm;ilciro, voto 
vencido nos pareceres emitidos pelos Srs. Relatores, no que tange a projetas 
que pretendem alterar a Consolidação das Leis do Trabalho. 

De um modo geral, todos os membros da ARENA que ti:m examinado 
essas proposições concluem por requerer o seu sobrestamento sob a alegação 
de que o Poder Executivo estaria por enviar :10 Congresso Nacion:tl um 
projeto de nova Consolidação das Leis do Trabalho. 

Ora, Sr. Prcsidente, o que nós subemos é que há dezenas de projetas dos 
m:tis diversos Srs. Senadores, tanto do M DB como da ARENA, preh.'Tidendo 
>therar a Consolidação das Leis do Trabalho. E o Poder Executivo apenas 
enviou à Cusa, informalmente, através da presença do Sr. Ministro do 
Trabulho na Comissão de Legislação Social, um :mte-projeto pura recolher 
subsídios que deveriam ser aprovcit<~dos na elaboração (!esse projeto da 
novu Consolid:tçào das Leis do Trabnlho. Ainda ontem, foi votado, em 
plenilrio, o sobrestnmento de uma proposição a req ucrimento do Sr. 
Presidente da Comissão de LegiSlação Social. Eu apenas me referi ao caso da 
Comissão de Legislação Social. para ilustrar a questão de ordem, porque o 
que eu desejo de V. Ex• é uma interprctaçào final du Mesa sobre o art. 370, 
quundo diz: 

"Art, 370. O estudo de qu:~lquer proposição poderá ser 
sobrestudo, tempornriamente ... " 

Purece-me, Sr. Presidente, salvo melhor juízo, que nesse advérbio, o quc 
o legislador pretende é que se marque um prazo, para evitar que permaneça u 
mati:riu sobrcstada por tempo indeterminado. Como i: que: nós podemos, 
<~qui, licar a depender de uma providênciu governamental que ainda ninguém 
s•tbe quando será tomudu. pura efeito de envio ao Congresso de um projeto 
de novu Consolidação das Leis de Trabulho'! Embora seja o nosso propósito 
de, ;1g.oru em diante. cm todos os casos, em plc:nflrio, votar contru o~ pedidos 
de sohrc:stnmento du Comissão de Legislaçüo Social, pnrece·me, pelo menos, 
que u Mcsu devcriu estabelecer um:1 interpretnçào, no sentido de que o 
sohrestunu:nto teriu que se referir, de ucordo com o urt. 370, 11 um pru1o 
r.::t:rto, s·t:jam oito dius, quinze dias, um mês etc. O que n•1o pode, Sr. 
Presidente, é :t mutériu fiem sobrestad:t indcferid:tmente, porque do 
contrúrio, nós iremos rmntlisur os trubulhos do Senudo, no que tunge it 
cluhontçno lcgisl:ttiv:t. Nós já somos um Poder por dcmnis Jimil:ldo n<~s SIJ:lS 
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atribuições, por força, sobretudo, da últimn rcform;1 constitucion:d 
outorgada pelos ministros militares, 

Então, não cube a nós senào procurarmos ser até um tanto liberais m1 
interpretuçiio dos textos c nào restringirmos uindu mais o nosso poder de 
iniciativa, 

Portanto, eu poria o assunto ao estudo de V, Ex•, que sc::i ser homem 
esclarecido, homem competente que está ar, justamente, para dar ao Sc:n<~do o 
mãxirno de si, no sentido de um maior rendimento dos trubnlhos legislativos. 
Era a questão de ordem que tinha a levantar. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viuna)- Decidindo u questão de ordem 
que acaba de ser levantada pelo nobre Senador Humberto Lucena, eu diria 
que a Presidência não se julga com atribuições para dar uma decisão taxativa 
sobre a matéria. 

O que pode fazer c o que fará, justamente por estar de acordo com a 
idéia ou com o pensamento que orientou a exposição do nobre Senador 
Humberto Lucena, é fazer uma recomendação às comissões para que, quan
do conveniente, possam sobrcstar estes estudos. E que se atenham ao Regi
mento para que, esse sobrcstamento seja por tempo determinado, a rim de 
que, no mais breve prazo possfvel, possam esses projetas serem submetidos 
ao plenário. 

Acho que, desta maneira atendo, senão in lotum, pelo menos cm parte, 
ao que é desejado pelo Senador Humberto Lucena. Se é que entendi bem o 
pensamento de S. Ex• 

O Sr. Humberto Luceoa (MDB- PB)- Sr. Presidente, ugradcço a V. 
Ex• Masjã que V. Ex• me dá a oportunidade, ao final de suas considerações ... 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - O pensamento da Presidência 
realmente é chegar à conclusão que for mais conveniente aos trabalhos da 
Casa, como é o de V. Ex• 

O Sr. Humberto Lucena (MDB - PB) - O ponto fundamental, Sr. 
Presidente, prende-se a este advérbio ,.temporariamente", no texto do art. 
370. Desejo que a Presidência, interpretando o Regimento na decisão de 
nossa Questão de Ordem, estabeleça, de pronto, que qualquer .whre.ftamemn, 
nos termos regimentais, só poderá ser feito por um pra:o dt'lerminado e não, 
indefinidamente, corno vem ocorrendo. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viuna) - E justamente o que farei na 
recomendação Js comissões, solicitando que, cm casos idi:nticos, estabeleçam 
um prazo que correspondu a esta expressão ••temporariamente" inccrt;.1 no 
Regimento c qlJe, rculmente, é vaga e indefinida, permitindo, n<~turalmentc, a 
procrastinução de matérias que dcvcri<~m ter andamento mais prc.~to na Casa 
c n:~s comissões. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Sobre a mcsu, projeto de lei que 
scríi lido pelo Sr. IY-Secretúrio. 

E lido o seguintt• 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 26M, DE 1979 

Dá no~u rcdaçiio 110 inciso VIII do artigo 69 do Código de 
Processo Penal. 

O Congres.'iO Nacional decreta: 
Art. IY O inciso VIII do artigo 6Y do Código de Processo Pen:d pu~Sil a 

viger com u se1:uinte r~:dnção: 

"Art. 6• ......................... ····· ............... . 
VIII -ordenar u identilicaçi\o do indiciudo pdo processo 

dntiloscópico quando ni\o identilicado civilmente, r: fatcr juntilr aos 
autos suu folhn de antecedentes," 

Art. 2Y Esta lei cntrarú em vigor na d:1ta de sua public:H;ão. 
Art. JY Revogam-se as disposições cm contrúrio. 

Justlncoçio 

A rcdaçiio utuul do inciso VIII é a seguinte: 

"VIII- ordenar a identilicaçiio do indiciado pelo processo 
datiloscópico, se possível, e fazer juntar nos uutos suu folha de 
unteccdentes." 

O dispositivo tem provocudo u impetrnçlio de centenas de lwht•aJ 
corpll.\', 

~ que a idcntificuçào criminal truz graves prejufz.os uo indiciudo 
inocente ou que, posteriormente, venha 11 ser nbsol v ido. Ele li cu murcado uté 

conseguir provar sua inocCndu c.: ser absolvido, quando poderí1 requerer :1 

hai.\u dos registras feitos ni'"w só no cartório criminnl c da distribuici\o, como, 
aind:~, no Instituto de ldcntilicuçiio. 

Existe, por isso, cm virtude do disrositivo que se quer modilicm, ;1 

imposiç•lo de uma verdadeiru pena a pessoa que o próprio Direito considcru 
inocente. 

Este é princípio universal, consugrado relu Declaração dos Direitos do 
Homem, subscritu pela Brasil, que declara: 

"Artigo Xl.l. Todo homem acusado de um ato delituoso tem 
o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade 
tenha sido provada de acordo com u lei, cm julgamento público no 
qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à 
sua defesa," 

Ora, se o Direito universal reconhece c proclama a presunção de 
inocência cm favor do indiciado, enquanto não definitivamente condenado, 
como pode ser ele marcado com a pecha infamante da identificação criminal 
nos arquivos da polícia e do Instituto de Identificação? Tal fato já constitui, 
em si mesmo, uma punição contra aquele que ainda não foi julgado e em cujo 
favor milita a presunção legal de inoc~ncia. 

Aliâs, o inciso VIII está cm contradição com dispositivos outros do 
próprio Código de Processo Penal, que só manda lançar o nome do rêu no rol 
dos culpados após u sentença condenatória (urtigas 393, 11, c 408, § 1•). 

Vários autores de prol se insurgiram contra a identificação criminal 
obrigatória para os já identificados civilmente. 

Ao comentar o inciso VIII do artigo 6Y, doutrinou Eduardo Espínola: 

"Sendo essa a finalidade da identificação, está-se a ver que não 
hã porque sujeitar a tal medida, indiciado que, exibindo carteira de 
identidade, documentar a realidade de já estar identilicado no 
distrito da culpa, eis que, de acordo com as indicações da mesma 
carteira, o Instituto de ldentilicação terá conhecimento da acusação 
c estará apto a fornecer a folha de antecedentes judiciários" 
(Comentários ao Código de Processo Penal, I, artigo 69}, 

Todavia, estabeleceu-se o conflito nus decisões dos Tribunais. Em 
diversor. arestas, o Tribunul Federal de Recursos entendeu, cm voí.rias 
decisões, que "u idcntilicação criminal, untes da sentença condenatória, ni\o 
1em :~poin em lei", constituindo constrangimento ilegal (Diârio da Justira. de 
29-X-68 c 21-8-1972, pug. 5332). Há inúmeras outras decisões no mesmo 
sentido, inclusive de outros Trihunais. 

O rróprio Supremo Tribunal Federal chegou u decidir assim, conforme 
~c vê do acúrdi\o proferido no Recurso de Hah,•as Corpus n11 52.995, relatado 
pc:lo Ministro Drodrigues Alckmin: 

"l/abras Corpu.1·. ldentilicução Criminal (C. Pr. Penul, art. ()v, 
VI li). Se o indiciudo exibe prova de regular identilic:1ção, por meio 
de cartciru de identidade e.l(pedidu por órgão competente: e se não 
hil dúvida sobre ser, o indiciudo, u pesson a que se refere a curtein1 
de idcntid:~de, não se justilica a intimação para identific:u;ão 
criminal. Tal intim;1çiio rara identificação desnecessária constitui 
constrangimento ilegal. Recurso provido" (acórdão de 19-11-1974, 
na Rcvistu Trimestral de Jurisprudência, 72/360). 

Tudavia, posteriormente, a jurisprudência predominante do Pretória 
Exccb11 se consolidou no enunciado du súmulu nY 568, l't•rbi.l'.' 

''568. A idcntificuciio criminal não constitui constrangimento 
ilegal, ;linda que o indiciado jú tenha sido identilicudo civilmente." 

Dni por que todos os writs anteriormente concedidos para livrar os 
11cusudos da identificação criminal tém sido cancelados pela Suprema Corte. 

Assim sendo, somente por viu de lei se podcrí1 modificar a utu:ll 
inteligência do inciso VIII, do urt. 6Y do CPP, o que justilica amplamente o 
presente projeto de lei. 

Visa ele dispensur a identilicação criminul de todo indiciado que possuir 
u cédula de identidade c, portunto, puder exibir a prova de suu identilicuçi\o, 
livr;1ndo-o do constrangimento, du humilhação e das danosas conscqUéncias 
dn idcntilicuçào criminul. • 

O projeto se hnrmoniza perfeitumcntc com us normas geruis do Direito 
Un iversul c visu cxtirpur do nosso Código de llrocesso J>cnul normu que violu 
direitos fundumcntais da pessou humunu. 

Sula das Se.~sões, li de ~ctcmhro de 1979.- l-lurnberto Luccn11. 



Sclcmbru tlc 11)71) UIARIO UO CONGRESSO NACIONAL(Sfciln li) Qu~triM-rcln 12 4.12.3 
-------

/.h"G/.1'/.AÇAO CI1A IJA 

COIJIGO DE I'ROCESSO PENAL 

............................................................ 
Art. 6" Logo qLIC tiver c:onhedmcntu da pr;Hic::1 de inl'm~·ào pcn;d, ;1 

iilllnridade polil:ial tlcvcrú: 
................................................................. 

VIII - ordcn:1r a idcntificaç:lll do indiciudo pelo proccs~u 
datiloscópico, se possível, a fazer junlar :1os autos sua folha de antecedentes. 
................................................................. 

(;I Comi.\',l'(io dt• Cml.\'tiruirâo t' Ju.\'lira.J 

O SR. I,RESIIlENTE (luiz Viana)- O projeto seril publicado c reme· 
tido i1s comissões competentes. 

O SR. I,RESJDENTE (luiz Viana)- Comunico :10 Plenário que, aten· 
dendo soliciwção destil Presidência, o Sr. Ministro da Indústria e do Comí:r
cio, Dr. Joik> C:unilo de Oliveira Penna, convocado nos termos regimentais, 
trunsfcriu, po.Ha o dia 26 do corrente, o seu comparecimento ao Senado Fe
dem!. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Eunice Michiles- Evandro Carreira- Raimundo Parente- Gabriel 
Hermes- Alexandre Costu - Henrique de La Rocque- Josí: Sarney
Hdvídio Nunes- Dinarte Mariz- Jessí: Freire- Milton Cabral- Arnon 
de Mello- Lourival Baptista- Jlassos Pôrto- Jutahy Magalhncs- Lo
manto Júnior- Dirceu Cardoso- João Calmon- Moacyr Dalla- Hugo 
Rumos - Nelson Carneiro - Itamar Franco- Tancredo Neves- Franco 
Montara- Benedito Ferreira- Vicente Vuolo- Mendes Canale- Pedro 
Pcdrossian- Affonso Camargo- Leite Chaves- Evelásio Vieira- Jaison 
Barreto. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Está finda a Hora do Expediente. 
Passa·se à 

Item I: 

ORDEM DO DIA 

Votação, cm turno único, do Requerimento n\1 315. de 1979, 
do Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais 
do Senado Federal, da palestra prorerida pelo Ministro de Estado 
dos Transportes, Elizcu Rczcndc, na Escola Superior de Guerra, cm 
8 de junho de 1979. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.) 
Aprovado. 
Ser.i feita a transcrição. 

(E a st>guifllt a matéria cuja transcrição é solicitada.) 

PALESTRA PROFERIDA PELO MINISTRO ELIZEU REZENDE, 
EM 8 DE JUNHO, NO RIO DE JANEIRO, PARA OS ESTAGIÁRIOS 
DA ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA: 

"DIRETRIZES" 

A crise econom1cu dos dias utuaili, gerada principalmente pelos 
problemas energéticos, relacionados com a elcvaçilo dos preços do petróleo c 
com a expectativa de exaustão ·das reservas conhecidas, vem ditando às 
nações novos parâmetros di retores da politica de desenvolvimento, ajustados 
às necessidades de conlenção dos processos innacionários, que corroem as 
economias, c de equillbrio dos balanços de pagamentos. 

Tais condicionantes impõem, particuhumcntc aos países em 
desenvolvimento c com forte dependência externa de petróleo, medidas sem 
precedentes de conservação de energia, de austeridade nos gastos públicos, de 
rigorosa scletividade nos investimentos governamentais c de procura da 
máxima enciência no uso da infra·cstrutura existente. 

Os transportes, essenciais a qualquer processo produtivo, v~m-se 
diretamcnte envolvidos nesta problemática, pois respondem pela maior parte 
do consumo glohul de derivados de petróleo, e requerem, para manutcnçilo c 
umpliaçiio de suu infra-cstruturu, substanciais purcclas dos investimentos 
públicos. . 

Assim, u Política Nucionul dos Tmnsportcs, no Governo do llrcs1dente 
João Uuptistu Figueiredo, esturll intimumcntc ussociadu11 Pollticu Energética 
e se fuudmnenturú cm critérios rlgidos de rueionulizw;iio dos investimentos. 

Solucõcs de Trnnsporlc à Luz do 
Quadro Energético Drusllciro 

Como ~c trata do sctor de maior utdi;,_:u;ilo de derivados do petróleo 
(~o:crc::1 de 51 r;;, do consumo gloh:tl), a Política Nacional de Tran!-iportcs dever:'! 
~uhmcter-sc a medidas que assegurem r<ICÍonalizaçilo de consumo, c que são, 
ha~ic:arncnte, as .~cguintes: 

l) l'rcfcrênda pelos meios de transporte que requcintm menor 
quantidade de energia propulsora; 

~) Adoç;io de formus de energia decorrentes de fontes renovúveis; 
J) Rucionalizaçl10 operacional com vistus ao consumo mínimo de 

~.:omhustivcis. 

• Prt'ji•rhTcia pt•lo.\· Mt•ioJ dt• Trclfl.\'(lOflt' lJllt' R(•tjut'irum Mt•lwr 
Qmmridmlt• dt• f.'nt•r~:ia Propulsora 

Em condiçôes normais, os transportes realizados nas hidrovius c nos 
dutos consomem menos energia. Situam-se a seguir, na ordem de menor 
consumo, os transportes ferroviário, rodoviário e aéreo. 

De~ta forma, as politicas referentes a tarifas, à integracilo d:1s 
modalidades de transporte, c à reunião de cargas e pessoas a sc1em 
deslocadas deverão orientar-se no sentido de que os meios de circulação de 
menor consumo energé:tico se qualifiquem na preferí:ncia dos usuários brasi
leiros. 

• Adoçào dt' Forma.\' dt' Energia Dt•corrt'nlt'.f dt• Fonte.\' RmorÚ\'t•i.\' 

A energia hidrelt:trica e a bionergia apresentam a vantagem fundamentul 
de provirem de fontes renováveis, devendo, portanto, ser utilizadas, sempre 
que possível, cm substituição uo consumo de derivados do petróleo. 

Sob este aspecto, o meio de transporte por dutos deve ser estimulado 
pela sua posição singular de ser acionado tào·somcntc por energia clt:tricu. 

Sempre que possível, esforços devem igualmente ser dispendidos no 
sentido de eletrincação de trechos ferroviários de maior movimentação de 
cargas, de pré-rnctrôs c trens de subúrbio destinados os transporte de mussa. 

Mas é ao transporte rodoviário, por ser a modalidade mais utilizada, c 
que acarreta maior consumo de petróleo (cerca de 85% do consumo do sctor 
dos transportes c de 50% do consumo global de derivados) que deve ser 
dirigido mais intensamente o programa de conservação de energia, Assim 
sendo, <:~lém das pesquisas visando ao uso econômico de motores elétricos nos 
veiculas rodoviários, todos os esforços devem ser desenvolvidos no sentido de 
se alcançarem os objctivos do programa governamental de produção do 
álcool <:~nidro que permita uma elevação gradual de sua mistura na gasolina, 
no óleo diesel, c atê mesmo a substituição total daqueles derivados em 
determinados tipos de veículos. 

• Racionali:arão Operacional com Vistas ao Consumo Mínimo dt> 
CombiLftlvti.f, 

Dentro da conjuntura energética brasileira, é cxtrcmS\mcntc importante 
u adoçào de um conjunto de medidas permanentes de racionalização de cada 
um dos meios de transporte, de forma a assegurar padrões satisfatórios 
mediante consumo mínimo de combustível. 

Dentre estas medidas, destacam-se as destinadas a minimizar a utilização 
ociosa c improduliva dos vcfculos, o que se consegue na proporção cm que 
for passivei a reunião de pessoas c cargas a serem transportadas. 

O estabelecimento de uma ampla rede de armazéns c silos nas regiões 
produtoras, a construção de terminais de carga nos centros de consumo, o 
uso dos contalntrs c de outras formas de unitizuçilo, c a fixação de linhas que 
favoreçam a colcta de cargas de retorno, são fatores que muito contribuem 
pura a concentração de mercadorias e para o aumento de produtividade do 
equipamento de transporte. 

Sempre que possível, c cm função da natureza das cargas e das distâncias 
percorridas, dcvcr-se-á promover a integração dos diferentes meios de 
transporte, de forma a alcançar-se o máximo de rendimento que todo o 
sistema seja capaz de propiciar. 

P~ra isso deverão ser estimulados os processos de unitização de cargas 
(uso de contalntrs c de trnnsfcrências intermodais nos combinações rodofcr
rovi6rias ("piggy-back") e rodo-hidrovi6rias ("roiJ.on/roll-orr') 

O transporte intcrmodal deverá ser introduzido particularmente nos 
Corredores de Exportuçào, de modo a aumentar suu cnciência c reduzir os 
fretes internos dos produtos destinudos aos grandes centros de consumo e à 
competição no mercudo internucional. 

l)rocumr-sc-i1, mediuntc operaçilo integruda du cubotugem com o 
transporte rodovii!rio, obter uso muis intensivo da nuveguçl1o parn o 
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lh:.,Joc:uncnto Uc carg;1s ao longo de grandes distiindas p:~rulcla~ i1 costa 
hrasilcim. 

QLwnto ao dcslocumcnto de pessoas, deverá ser desestimulado, 
gmdativ;Jmcntc, o uso do transporte individual, reorientando-o pura o 
transporte coletivo, 

O controle dos limites de velocidade dos veiculas rodoviários será 
intcnsilic:~do, como pmvidi:ncia que trará economia de combustíveis, c 
cxprcssivu redução nos indices de acidentes, 

Além do controle: cfetivo das velocidades nas estradas, impedindo que os 
veiculo:-; ultrapassem "limites máximos" para elas estabelecidos, constitui 
fato r de importância uinda maior, para redução do consumo de combustfvcis 
no tnmsportc rodoviário, a eliminação dOs congestionamentos de trárego, 
que retém os veículos c os fazem desenvolver velocidades reduzidas e 
antit:conõmicas. 

Desta forma, deverão ser eliminados os pontos de estrangulamento do 
trúfcgo, responsáveis por velocidades excessivamente baixas e pelos 
congestionamentos das vias públicas, que além de acarretarem desperdícios 
de deriv:ados de petróleo, apresentam outros aspectos negativos. 

No transporte rodoviário, mister se faz ainda, de um lado, que a 
indústria automobillstica oriente sua produção para a fabricação de veículos 
que requeiram consumo mínimo de combustível, principalmente pela 
utilizaçiio de motores de melhor desempenho, c, de outra lado, que os 
usu::.rios operem seus veículos com eficiência, observando, com rigor, 
padrões normais de uso c rcgulagem dos motores. Além disso, a infra· 
estrutura rodoviária deverá ser bem conservada, periodicamente restaurada c 
aperfeiçoada cm suas características técnicas, n fim de que as superfícies de 
rolamento passem a oferecer a menor resistência passivei ao deslocamento 
dos veiculas, deles exigindo, portanto, menor força de tração c, 
conseqUentemente, menor consumo de energia. 

Pollllca de Apllcaçio de Recur>o5 

Tendo cm vista a escassez real a que está submetida a economia 
brasileira, a aplicação dos ·recursos financeiros disponíveis será 
criteriosamente estabelecida, obedecendo à ordem de prioridades dos 
projetos que compõem o plano de açào do Governo. 

Nos programus rclucionados com os transportes de passageiros ou de 
cargas, serão estabelecidos critérios de racionalização dos investimentos, de 
rorma a se obterem os melhores efeitos cconômicos c sociais deles 
decorrentes. 

• A Racionali::açào dos Investimentos 

A racionalização dos investimentos deverá realizar-se de forma a evitar a 
pulvcri:t:açiio dos recursos financeiros disponfveis, os quais serão aplicados, 
de forma concentrada, cm prioridades nítidas, para atendimento i1s 
m;lnifestas demandas de serviços de transporte, segundo projetas de prazos 
curtos de maturação c de elevadas taxas internas marginais de retorno. 

Procurar·se·á atender, cm primeiro lugar, às necessidades de 
milnutcnçào, restauração c rcapare\hamcnto da infra-estrutura existente, 
cvitando·sc sua dctcrioraçào, com perdas de capital, c muntcndo·sc a 
prt:stuçào dos serviços a custos operacionais viáveis. 

Em segundo lugar, serão atendidas as necessidades de aumt:nto du 
capacid:.1dc das vias e dos terminais que se encontrem saturados ou próximos 
da s;1turuçiio, u nm de se eliminarem as resistênci:as ao escoamento cncientc 
da produçüo, nos seus atuuis níveis de demanda, e, também, os muleficios dos 
congestionamentos dc tráfego. 

Transporles Urbanos 

No que diz respeito uo transporte de passagciros, us :ltcnçõcs do 
Ministério csturiio voltadas primordialmente para o equacionamento dos 
crcsr.:cntcs problemas de circuluçlio urban01 c suburbuna. Esforços 
continuuriio i.l se desenvolverem pma o incentivo ao transporte coletivo c llc 
massa c graduul desestimulo :10 tr<msporte individuul cm automóveis lle 
p<L~~cio. 

O programa consideruri1, prioritarinmcntc, us Regiões Metropolitunus, 
ma~ se cstcndcr[l tumhém Us cidades de porte médio, que se cnructcrilcm 
corno polos rcgionuis, cupuzcs de ~·ontribuir pura a reduçi1o do processo de 
wnccntraçtio dcmogrúficu nus grundes metrópoles, Nus Regiões 
Mctrnpulitunas, tcr-se·Ú cm mira contribuir para a melhoria du quulidudc de 
1·idu, .~ohrctudn d;ls classes de mais baixu rendu, com oferta de tr:msportc 
muis rúpid11 ~· clicicntc. Nus cidades de porte médio, o ohjctivo scrf1 plnnejar c 
invc:-.tir de mullo urdenado, ajustundo·sc :1 capacidullc i1 dcnwnda llc 

•. transportes, llc forma u guruntir-sc urn nível adequado de serviços. 

1•:1ra que sejam .alc;mç:ldos os ohjctivos ucima definidos o Ministério dos 
Tr:tmportcs iniciou uma série de estudos que visam busicumentc :1 :1umcntnr 
a eficiência c, port.mto, a importãnci:1 dos transportes de mussi.l sobre trilhos 
c melhorar as condições de :1tcndimento ao usuilrio dos transportes colctivos 
cm gcr:1l. 

No que tange :1os transportes sobre trilhos, além de d:IT·Se continuidade 
ao upoio i1 implnntuçiio dos Mctrôs do Rio de Janeiro e Siio Paulo, u ênfasc 
cst<trá voltada para modernização dos trens de subúrbios, principalmente nas 
Regiões Metropolitanas do Rio de Janeiro, Silo Paulo, Belo Horizonte, Porto 
Alegre, S<~lvador e Recife, restituindo a esse sistema de trunsporte a sua 
importância histórica, no esforço de transformá-lo em modernos mctrôs de 
superfície. 

O objctivo será propiciar o aumento da orerta para o atendimento aos 
volumes crescentes da demanda c, paralelamente, melhorar os nfvcis de 
conforto, segurança, rapidez e confiabilidadc do sistema, a fim de que possa 
atrair parcelas substanciais do movimento diário de pcsso01s nas grandes 
metrópoles do País. 

O transporte colctivo sobre rodas será também estimulado, através de 
um conjunto de medidas, tais como a introdução de faixas scletivas para 
ônibus c a padronização destes vcfculos, para ampliar sua cfici~ncia 
operacional e os níveis de conforto ao usuário, de forma a ofereccr·se uma 
alternativa cncientc ao uso individual do carro de passeio. 

Corredores de Exporlaçio 

No que diz respeito aos transportes de carga, as prioridades de 
investimentos esturào voltadas para o programa dos Corredores de 
Exportação, compreendendo a implantação de estradas vicinais 
nlimcntador<Js dos grandes eixos (rodoviários, hidroviários c rerroviários) a 
serem também aperfeiçoados, de modo a obter-se rápida convergência das 
cargas nos portos, os quais, por sua vez, se tornarão aptos a realizar 
transrerências expeditas c a baixo custo para as embarcações de longo curso. 

Na estruturação física dos corredores, procurar-sc·á introduzir 
processos modernos de integração das modalidades, mediante transferências 
rápidas c cconômicas das cargas c associação com uma eficiente rede de 
armazéns, silos e pátios de cstocagcm, 

No plancjamento das estradas vicinais, procurar-se-á captar, 
precipuamente, os excedentes de produção que já se verifiquem em áreas 
desprovidas de meios encicntes de transporte. Será levada cm conta, também, 
a expansão das fronteiras agrícolas, mediante implantação de estradas 
vicinais pioncirus, promotoras do acesso a regiões férteis e de grande 
potencial, viubilizando-sc sua incorporação ao processo produtivo. 

Os programas de apcrreiçoamcnto das ferrovias e dos portos, bem como 
de estruturação da armação mercante brasileira, serão desenvolvidos de 
ucordo com os objetivos primordiais de incremento de noss01s exportações 
agrícolas, mas terão presentes, ainda, a evolução do mercado mundial de 
min~rio de ferro, a expansão do parque siderúrgico brasileiro c as crescentes 
necessidades de transporte dos derivados de petróleo e da indústria do 
cimento. · 

Serão considerados prioritários os programas dos corredores que 
convergem nos portos de Vitória, Rio de Janeiro (Sepctiba). Santos, 
Par:maguá c Rio Grande. 

• O Corredor de Rio Grande 

Terão prosseguimento as medidas de ampliação c rcaparelhumcnto do 
Porto de Rio Grande, objctivando o atendimento U demanda, projetada pura 
IIJX5, de movimentação de produtos agrícolas c fertilizantes, Neste porto estú 
sendo construido um terminal cspecialilado, de clevudu capucidadc de 
exportuçi''!o de trigo c soja. 

Ser;'l procurudu, igualmente, a múximu cnciéncia opcr:.lcional do 
tmnsportc ferroviúrio c hillrovi:'trio de soja c trigo du rcgirio noroeste do 
Est:1do do Rio Grande do Sul até o Porto de Rio Grundc. 

Enfusc especial scri1 Uudu ao uso mais intensivo du nuvcgacào interior, 
ao longo du Lagoa dos !lutos c dos rios Jucuí c Tuqu:1ri, mediuntc elir.:icnte 
intcgrw.;iiu com o transporte rodoviário, de modo u minimilurcm·sc os custo~ 
do Ucslocumcnto da prolluçf1o ugrlcolu até Rio Grunde. 

• Corrt·rlor dt• Pamnagud 

O aperfeiçoamento das cuructcrfsticus técnicus c u mnpliaçim du 
c:~racidadc deste Corredor Ucver;io produzir nltillos efeitos 'luunto uo 
incremento do volume das cxportuçõcs ugrfcolus hmsilciras. 

Além Uns providêncius pnru seu rcupurelhamcnto, com vistas ao 
atendimento du dcnwnda, projct:Hiu paru 19HS, de nwvimentaçiw de curgas 
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gcn1is, fcrtililantcs e produtos agrícolas, o Porto de P:1runagu{1 será estudado, 
:tindil, quunto ú possibilidade de sua ampliaçüo paru receber grunclciros de 
grande porte. 

Encontra-se cm f<~sc final a instal:u;Uo de um silo com c<tpacidadc 
cstiltica de I 00.000 tondadas de grãos, que se adicionará ao sistcmu de 
urmaLcnagcm já existente no porto. As obras de ampliação do cais de 
acostugem c o novo complexo de armazenagem farão de Puranugu:í um dos 
portos muis modernos e aparelhados do País, com capacidade de escoamento 
superior a lO milhões de toneladas anuais de grãos agrícolas e farelos. 

Associada ao Porto de Paranaguá, programa-se construir parte da 
chamada Ferrovia da Soja, que penetra no interior do Estado do Paraná c: 
ulcançu a fronteira do Paraguai c o Estado de Mato Grosso do Sul. 

Inclui-se neste projeto a construção de um novo trecho ferroviário entre 
Curitiba c Paranaguá, a modernização da ferrovia entre Curitiba c 
Guarapuava c a extensão da linha f"érrca desde Quarapuava até Cascavel c, 
possivelmente, até a Fronteira do Paraguai. Será programada, ainda, a 
construção, cm Cascavel, de um grande centro de armazenagem c silagc:m de 
produtos agrícolas, a serem escoados pela ferrovia. Neste centro convergirá 
um feixe de estradas vicinais cobrindo as terras férteis do oeste do Paraná c 
do Muto Grosso do Sul, c articulando-se, também, com o sistema viário do 
Paraguai. 

• Corredor de Santos 

Mediante esforços articulados com o Governo do Estado de São Paulo, 
serão aperfeiçoados os processos de escoamento da produção ao longo das 
linhas da FEPASA c da RFFSA para utingir o porto de Suntos. 

Neste porto (onde se verifica a maior movimentação de cargas gerais no 
País), dar-se-ii. prosseguimento à construção do terminal de containers c à 
modernização dos sistemas de transferências de carga. Será inaugurado, em 
breve, o novo acesso fcrroviârio à margem esquerda de Santos. 

Os investimentos que se fariam necessários à unificação das bitolas dos 
diferentes ramais que compõem o Corredor são economicamente inviãveis, 
no momento, e serão substituídos por instalações de baldeio cspcdito das car
gas. 

• Corredor do Rio de Janeiro ( Sepetiba) 

Este é um corredor industrial, associado aos portos do Rio de Janeiro e 
Scpctiba, e servido pela Linha do Centro da RFFSA, por onde escoam os 
produtos e insumos siderúrgicos das principais usinas nacionais, grande parte 
da produção brasileira de cimento c expressiva tonelagem de minério de 
ferro, exportado por empresas privadas de mineração sediadas no 
Quadrilátero Ferrífero. 

Em função da grande importância gcocconómica da região e da 
concentração de nuxos ferroviários no triângulo Belo Horizonte-Rio de 
Juneiro-São Paulo, promoveu-se um estudo para a definição da melhor 
alternativa de atendimento desses nuxos. 

A projcção da demanda de transporte no eixo Belo Horizonte-Rio de 
Janeiro-São Paulo mostrou que, mesmo com o término do programa de 
melhorias na atual Linho do Centro {Ligação Belo Horizonte-Rio de 
Janeiro), elevando sua capacidade nominal para 45 milhões de 
tonc:ladasjano, não seria possível atender à evolução dos Ouxos a partir de 
1984. 

Duas alternativas se colocavam, então, para ampliação adicional du 
capacidade do sistema: a duplicação da Linha do Centro ou a retomada das 
obras da Ferrovia do Aço (que:, no momento, encontrum-lic com 30% dali 
obras de arte c 51% dos trabulhos de tcrruplcnagcm já concluidos). 

O estudo comparativo das duas opções somente focalizou, cm cada caso, 
o trecho entre Jcceaba c Barra do Pirai, segmento de maior carregamento, e 
que, portanto, seria at:~.cado prioritnriamc:ntc, 

Embora os quuntitativos dos investimentos iniciais tenham mostrado 
que u ultcrnutiva duplicação da Linha do Centro é menos dispendiosa em 
cerca de 15%, u signilicativn reduçfto dos custos operucionuis de trunsportcs, 
propiciados pela menor di~tàncin c: melhores condições geométricus de 
tnu,:ado du Ff.•rroviu do Aço, elege esta última opção como 1.1 que corresponde: 
aos custos totais mínimos de tmnsporte durante :1 vida (Jtil do projeto. Em 
outras pnlnvrus, admitido um nuxo total de: 45 mil~ões de toneladas u s~r 
;doca do entre as duas alternativas no uno zero do proj~:to, ( •) em 11penus dm:-; 
:1110s c meio o ganho resultante du reduçi1o de ~u~t.o~ ope~ucio~ais scriit 
suficiente pi!Til compensar u diferenciul dos custos lniCituS de mvcsllmcntos. 

Assim, no que tange a este c.:om:dor, decidiu-se pdu retomadil das o~rus 
Ju Ferrovia do Aço, no trecho Jeceaba-Voltu Redomla, pura conchu-lus 
em 4 anos. 1\ c.:unstruçlio du Ferrovia do Aço, .. ·onjugud:t com n implunt:u;flo 
do quartu trilho nos segmentos l't!rroviitrio~ ligundo USIMIN/\S-Novu 

Era-Costa Lacerda-Capitão Eduardo-Jcceaba e com a construção de 
pequeno trecho entre: Itutingu e Macaia, além de outros melhoramentos no 
Corredor de Brasí1i"-Rio, propiciará a perfeita articulação de todo o 
sistema f~:rroviário regional. 

Alí:m desses melhoramentos no sistema ferroviário, o Corredor do Rio 
de Janeiro será beneficiado com investimentos para a conclusão do terminal 
de carvão de Scpetiba, destinado ao suprimento à Cia. Siderúrgica Nacional 
e, possivelmente, às futuras usinas Mendes Júnior c ACOMINAS. A este 
terminal se adicionarão instalações destinadas à exportação de minério de 
ferro c recebimento de "pcllcts .. , descongestionando-se o atual Porto do Rio 
de Janeiro, que passará a responder principalmente pela movimentação de 
carga geral. 

O Corredor de Vilória 

Como peça fundamental do Corredor de Vitória. situa-se a Estrada de 
Ferro Vitória-Minas, ao longo da qual escoam-se atualmcnte cerca de 60 
milhões de toncladasjano de minério de ferro. A esta ferrovia associam-se o 
terminal especializado de Tubarão, o porto de carga geral de Vitória c o 
recém-inaugurado terminal de Capuaba. 

Será dada continuidade aos estudos que estão sendo promovidos, cm 
conjunto, pela RFFSA, u CVRD c os Governos dos Estudos de Minas 
Gerais, Goiás e Espirita Santo, cm associação com entidades japonesas, 
visando à exportação. pelo Corredor de Vitória, de grandes tonelagens de 
grilos agr!colas a serem produzidos nas regiões de cerrado de Minas Gerais e 
Goiás. 

Em função dos cronogramas de implantação da Usina de Tubarão e de 
expansão do parque siderúrgico do Quadrilâtcro Fcrr!!cro (USIMINAS, 
ACESITA, AÇOMINAS), serão formuladas as dirctrizcs para u construção 
do Terminal de Praia Mole, ou a ampliação do Terminal de Tubarão, 
destinando-se, uma solução ou outra, à exportação de produtos siderúrgicos 
c ao recebimento de carvão. 

A fim de que o Brasil se prepare para competir no distante mercado do 
Extremo Oriente {vendas de minério de ferro à China, à Coréia c à lndonbia, c 
de grãos agrícolas ao Japão) torna-se imprescindível, para creito de redução 
dos fretes marítimos, o uso de graneleiros combinados de grande porte (tipo 
"ore-oil" ou .. ore·bulk-oil") que possam largar os portos brasileiros com 
grandes tonelagens de minério e grãos cm porões dis.sociados, c tragam, como 
cargas de retorno, carvão c petróleo da Austrália c da China. Este tipo de 
operação irá exigir a instalação de terminais de grande calado para 
recebimento de carvão (como é o caso do porto de Scpetiba c poderá vir a ser 
o de Tubarão) e carregamento de produtos agrícolas cm navios de grande 
porte (sendo solução mais viável, neste caso, a ampliação, com obras de 
dragagem, do porto de Paranaguá), 

O Escoamento da Produção Agropecuária dos Esrados de Mato Gros_ço e 
Goiás 

Ainda sob o enfoque da filosolia dos programas dos Corredores de 
Exportação c Abastecimento serão desenvolvidos estudos de projetas que 
permitam o escoamento cconõmico da produção agropccuária cm árens de 
grande potencial, localizadas no Centro-Oeste do Pais. · 

Citam-se, como exemplos, as regiões de Aragarças, cm Goiás, e de Barra 
do Garças e Câceres, no Estado de Mato Grosso, propicins à produção 
abundante de cereais, c até agora desprovidas de meios eficientes de 
transporte. 

A construção de um primeiro segmento pavimentado da Rodovia 
Cuiabá-Porto Velho irá facilitar o escoamento da produção da região de 
Ci1ceres. Sua eventual extensão até Porto Velho permitiria uma grande 
umpli:1çào dos programas de ocupação c colo~ização de terras fi:rteili do 
Muto Grosso c: Rondônia, as quais poderão converter-se, c:m curto prazo, em 
uma das principais regiões de produçüo agrícola do País. 

Tendo cm vista essas considerações, elaborou-se um estudo pura a 
detiniç;lo de um programa integrado de desenvolvimento da área de 
inl1uCnciu du ligação Cuiabá-Porto Velho, onde se dclinc u c:stratCgia básica 
de colonbmç:1o e incorporação du rcgirio ao processo produtivo agrícola do 
P:tis, objetivando aumentar signilicativarnc:nte a ofcrt:l de alimentos puru 
consumo interno. Nessa estratCgiu se prcvi:em, além de investimentos pura a 
lig:~ç;io rodovi<iria citada c a implantucào de extensa mnlhu de rodovias 
vicin;tis c alirnentadorus, uplicaçõcs de recursos destinudos it colonizw;ào c 
assentamento ugrlcola dirigido, titulac1lo de terras, armazéns c silos c: 
nHHllagcmlle pe4uenas imlUstriilS de processamento de produtos primiirio~. 

( •J- (t\t..lmitc-!'ie aind01 que o crescimento do nuxo scju igual i1 tu.\ a de 
dc~contn do ratlH capitill) 
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J•mt:~o:c 'Iuc a solução mais viúvcl p:lrlt o melhor uprovcitamcnltJ dos 
potenciais :~gricnlas da região de Aragarças/B:trrn do Garças (assim curno de 
outras úrcas do Ccntro~Ot:stc) seria :tssociii·IH ao pmjcto da naYcg:tçi'lo au 
ltlll!!ll do ri{l t\rt.IJ..!.llílÍa. Este: rio, comhirwdo com o Toc:uHins, pmh:r:'t 
permitir condiçtJcs dt: navcg;:thilidadc atê os portos de Belém c Vila du 
Conde, se :1 este ohjctiV{l t:tmhém se :tjust:lr o Projeto dn l-lidrclétricu Uc 
Ttu.:uruí, lJUC dcvc:rú prever ohrus de :tprovcitamcnto múltiplo, ou scj:m1, 
eclusas que tornarão o Tocantins navcg(tvcl à montuntc de Tucurui {único 
segmento ~JUC impede hoje a navcg:tbilidudc ao longo de mais llc: 2.000 
lJUiltimctro.~ nos rios Tocuntins c 1\ruguaitt), 

Este projeto, a ser csiUdudo cm conjunto com os Ministérios d:~s M intJS c 
Encr~i:t, do Interior c d:t Agricultura, incluiri:t o est:tbclccimento de uma 
cstrwura de produção c :trmazenagcm, a colcttt por um sistema de cstr:tdas 
vicinais, O transporte nuvial por meio de barc:tÇ:tS OU ch:ttas rchocmlas c, 
linalmente, o transbordo na roz do Tocantins (porto de Belém ou de Viltt do 
Condr:), com destino t1 cxport:Jçào, 

l'ro~rumu de Estimulo U Na"cg11çilo 

O apoio ao esforço de promoção lis exportações c redução do délicit no 
bul:.tnço de p:tgam~.:ntos nrm podcrú se restringir uos progmmus de mclhorit1 d;.1 
ma\J1a terrestre (viária c portuária), dos Corredores de Exportução, conform~.: 
sintctizttdo nos par:igrafos untcriorcs, 

Em continuidude aos investimentos para melhoriu operacional dos 
trunsportes terrestres visando u reduzir seus custos nos nuxos de exportação, 
fm-sc neccssítrio o aparelhumcnto da Marinha Mercante N:tcional pum 
transportar os produtos brasileiros até os portos intcrnucionuis ejou trazer 
produtos importados para os portos brasileiros. 

Além do objetivo de redução de transporte, o reaparclhamento e u 
cxpansJo da frota da Marinha Mercante Brasileira procuram também 
diminuir o afretamento de navios estrangeiros e, portanto, o délicit cm 
divis:ts gerado no nosso balanço de fretes internacionais. 

Considerando-se esses dois objctivos c tendo·sc ainda cm conta a 
necessidade de expansão da produção industrial do País, o governo brasileiro 
vem incentivando a construção naval cm estaleiros nacionais através de 
programas especiais. 

Os programas concluídos (Programa de Emcrgt:ncia de Construção 
Navol- 1967 a 1970; I Plano Nacional de Construção Naval-1970-1974) c 
o prosroma cm andomcnto (li Plano Nacional de Construção Naval- 1975-
1981) previam, respectivamente, a agrcgoçào de 417 mil TPB, 1.530 mil TPB c 
6.331.5 mil TPB à capacidade da frota existente. 

Em conseqUência destes programas, a frota de navios brasileiros deverá 
evoluir de 2.078 mil TPB cm 1970 para 10.472 mil toneladas de porte bruto, 
após a conclusão do 11 PCN. 

Como resultado dessa evolução, a geração de frete por esses navios no 
comércio exterior brasileiro C<'"SCcu de 102 milhões de dólares cm 1970 para 
380,2 milhões de dólares cm 1974 c 502 milhões de dólares cm 1978, devendo 
atingir mais de um bilhão de dólares, cm 1983 com a conclusão do 11 PCN. 

O crescimento da frota própria resultante da colocação cm tráfego dos 
navios cm construção no 11 PCN, farll com que, o déficit do balanço de fretes 
(I) que hoje é da ordem de 570 milhões de dólares, caia para aproximadamen
te 212 milhões de dólares cm 1983, se considerarmos uma taxa de crescimento 
real das importações brasileiras de 4,0% ao ano, c a participação da bandeira 
brasileira nessas importações evoluindo de 74% cm 1978 para 78% cm 1983. 

~ssim, ao final do 11 ~~·tendo cm vista as metas propostas, pode-se 
cons1derar que a frota bras1lc1ra estará adequada às nossas necessidades de 
transportes internacionais, requerendo tão-somente um volume razolivel de 
afretamentos. 

Caberá entilo à indústria de construção naval produzir navios para repa· 
sição daqueles que são retirados do tráfego c para aumento natural da frota 
que scrâ função do crcscim~nto normal deste tráfego. Em conseqüência, a ex: 
pans~o da frota poderá dcaxar de ser feita sob a forma de Planos Especiais 
patrocinados pelo Governa, c sim mediante encomendas cspec(ficos dos ar: 
madorcs, segundo suas próprias necessidades c conveniências." 

(l)Dr•Eb·(lc:+ Arl 

onde: Dr - d~flch de r relei 

Eb • frete gcr11do por b~ndcira bnuilcir11 nos nu~o~ de: cAportuçilo; 

te • frete: 11er~do por bundc:Jru CllriiOIICifll no1 flu-as de: Jmporlnçilu; 

A f • dcapeau1 com ufretamcntol 

O SR, I'RESII>ENTE ( l.uiz Viana) - Irem 2: 

Votaçi'io, ern turno único, Llo Requerimento n1• .116, de IIJ79, 
do Senador Orestes Quércia, Mllicitando o Llesanjuivamcnto do 
Pr1ljcto de Lei do Scrmllo n~' 2K6, de 197K, de sua autoria, que <~Itera 
dispositivo t.lu Lei n1' J.K07, de 26 de ugosto t.le 1 '160, lJUc Uisptic 
sohrc a Ld Org:inica da Previllênci:t Social. 

Em vnwçàn u requeriml!nlo, 
Os Srs. Scmtllores que o uprov:tm pcrmaneç<~m sent:rdos. (Pnusn.) 
Arrovudo. 
O projeto a ljUe se refere o requerimento que vem de ser aprovado 

volt:trit a tr:tmit:lr normalmente. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Item 3: 

Discussão cm turno único, do Projeto de Lei da Ctimara n1• 5, 
de 1976 (n~' 448/75, na Casa de origem), que institui o Plano 
Nw.:ion:ll de Mor:tdi:t- PLAMO, para as populações com rendn 
familiur até 5 (cinco) salítrios minímas region:lis, c detcrminu outr:ts 
providências, tendo 

I'ARECEHES, sob n's 417 u 420, de 1979, das Comissões: 
- de Economia, fuvor[tvel; 
- de Le~l!.laçiio Social; fuvoritvcl ao Projeto, nos termos do 

substitutivo que oferece, com voto cm scpar<1do dos Senadores 
Lázaro Barboza, Henrique de La Rocque c Domicio Gondim: 

- de Constituição c Justiça, pelu eonstitucionalid:tdc c 
juridicidade do projeto c do substitutivo da Comissão de Lcgisluçào 
Social; c 

- de Finanças, favorável uo substitutivo da Comissão de 
LegislaçJo Social com duas subcmendas que apresenta. 

Em discussão o projeto, o substitutivo da Comissão de LcgislaçD.o Sociul 
c as subcmcndus da Comissão de Finanças. 

Tem u palavra o nobre Senador Lázaro Barboza. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO. Para discutir.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

NJo é novidade que o Poder Executivo concorre, de forma desleal com 
o Poder Legislativo na tarefa de fazer leis. ' 

As proposições de iniciativa parlamentar, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, pe:vagam nas Casas do Congresso, por longos e longos períodos, 
E a~csar, mu1tas vezes, de pareceres favoráveis nas comissões técnicas, os 
proJetas se arrastam, quase que se eternizam, até que, muitas vezes, acabam 
peremptos, ou superados por iniciativa do Poder Executivo. 

O projeto cm questão, Sr. Presidente e Srs. Senadores, não é novo, trata~ 
se d~ mat~ria de _grande relevância social, cm boa hora apresentada à 
cons1dc~açao da ~amaru dos Deputados, por um parlamentar, que não é do 
MDB, c do Partido do Governo, c o projeto aprovado na Câmara dos 
Deputados, onde teve origem no ano de 1975, vem à apreciação do Senado. 

. Ele tem por o~jctivo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, instituir o Plano 
Nac1onal de Moradm- PLAMO -, destinada a atender às necessidades de 
moradia das familias com· renda regular de até 5 salários mfnimos regionais. 

O projeto, Sr. Presidente, depois de receber parecer favorável na 
Comissão de Legislação Social, na Comissão de Economia, nesta Comissão o 
parecer foi de lavra do eminente Senador Agcnor Maria favorável no 
projeto. Depois de receber voto em separado nilo apenas do Senador de 
Goiás que ocupa a tribuna, mas também do eminente Senador Henrique de 
La Rocquc, depois de ter tido o apoio incondicional do saudoso Senador 
Domfcio. G~ndin: que ta~bém entendia, desde àquela é:pocn, que um projeto 
dessa. slgmficaçao.. proJeto dessa magnitude, não poderia continuar 
dormmdo, se. etermzu?do nus gavetas do Congresso c pediu a sua urgente 
aprovação. c1s que nuo chega u ser votado em Plenário c é novamente 
redistribufdo às comissões técnicas da Casa. 

Agora, Sr. Presidente, tendo cama Relator, nu Comissão de Finanças o 
emi~entc Sen~dor. Pedro ~imon, apresenta ele uma subemcndu q~e, 
efetlvamcntc, mnu1 no proJeto c o torna de alcance saciai ainda mais 
profundo. 

Ao iniciur os trubulhos da presente sessUo, tive oportunidade de 
convcrsur com o eminente Líder do Governo, Senador Murilo Oadaró c 
S, Ex' deu-me contu de q.ue o projeto nilo scrú aprovado pela muioriu, porq,ue 
ele se chocu com um projeto j{t cm VIUS de execução, diz S. Ex', recentemente 
impluntudo ptlo Ministério do Interior. 
... S~. Presidente c_ Srs. ~enudores, nlio conheço detalhes do p~ojcto de 
llliCIUI!VU do Poder Ex.ccut1vo c que, segundo o eminente Senudor Murilo 
Uuduró, j{t cst(a sendo colocudo cm cxecuçilo por pnrtc do Ministério do 
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Interior, Mus conheço o projeto que ora discutimos: ele é lle gr;mde 
significaçiio social na mcdid:J cm que, instituindo esse.: Pl:.~no pam 11' 

construção de moradius dcstinudas às fumílias i.Jc: baixa renda, propicia a 
oportunidade de serem esses imóveis ulugai.Jos a l:txas r;twávcis c dá a opção 
i.Jc compra ao inquilino, o qual poderá cxcrcitá·la pagando o imóvel também 
em condiçi>es condi1entes com a baixa renda que perceba, 

Sr, J>residcntc, Srs, Senadores, não vejo por que dc:ixar o Sen:tdo dc 
aprovar, nesta wrde, esse projeto, Eis que ele está tramiwndo no Congresso 
h:'t mais de 4 anos; só aqui no Senado ele está nada menos que três unos, 

Se, cfetivamente, o projeto que o Poder Executivo pretende executar 
tiver alcance social superior ao projeto ora cm discussão, então, Sr, 
Presidente, que se execute o projeto de iniciativa do Poder Executivo. 

Em verdade, o projeto em discussão é um projeto autorizutivo, mas que: 
mereceu os aplausos de todas as comissões técnicas da Casa c quundo 
recebeu, cm algumas comissões, votos divergentes, esses votos tiverum 
imedialilmente a contrabalançar-lhes o posicionamento de outras comissões 
técnicas reconhecendo o ulc:~ncc do projeto, sobretudo nesta hora cm que 
milhões c milhões de brasileiros lutam com esse problema crucial que ~ um 
tcto para abrigar a sua família, Sr. Presidente. 

Eu espero c solicito mesmo que a douta maioria não negue aprovação a 
esse projeto, de tamanha envergadura c que tem como patrono não um 
parlamentar do MDB, mas o eminente Deputado Salvador Jutianclli, da 
B:mcada da própria Alianç:~ Renovadora Nacional. 

Eram as considerações que queria tecer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Continua em discussão. (Pausa.) 

O Sr. José Llns (ARENA - CE)- Peço a palavra para discutir, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre 
Senudor José Lins. 

O SR. JOS~ LJNS (ARENA -CE. Para discutir.)- Sr. Presidento, 
Srs. Senadores: 

A maioria realmc:nte votará contra 11 aprovação desse projeto, por uma 
razão simples: a construção de habitaçõcs simplesmente pura ulugu~is par:t O!! 
mais pobres, de: duas uma: ou será feita com juros e correção monetária. 
portanto c:xigindo um pttgamento mcnsal que niio será pequcno, ou scr(t feito 
com juros !!ubsidiados, o que desg:.~stari:1 o Fundo de Gttrantia do Tempo de 
Serviço, com prcjuiw paról os assalmiados, O objctivo fundamental da 
pulitic:t habit;u:ional é, aliás, ~.:onstruir casas, tornando os beneficiários 
verd:~dcin1s propriet;irios, por mais pobres que !!t:jam, Com um pouco m;tis de.: 
p;tgumc::nto o operário, ou o comprador, sc.:rá o dono da sua casu, Com os novos 
pl:tnos do BN H, de momdi:1s para as classes de mais bai.'\:1 renda. o ideal conlinuu 
sendo b:tr:ncur ol venda e n(io simrh:smentc alu~ar a cus:t, 

O Sr. Lúz11ro Darboz11 (M DH- GOl- V, Ex• me permite um•t pequena 
intcrvcnç:ln'! 

O SR. JOSF. I.INS (ARE~A - ([J- Pois não. 

O Sr. tüzuro IJurbozu (M DO - GO) - Nobr~ Sr:n;tdM, millHHe!! e 
milhões de familia!! neste P;lis, às vele:;, n:iu tém condições d~ pronto par;:t SI! 

inscrevcrenúmm pl;:tno hahitacional, llli!S t~,ll condições de p;tg;tr uma tax;t de 
;~lugucl r:t~:oltve!. O Governo precisa perder a obscss~o do lu.:rt1 no sistemu 
linunceiro do UNH: ;1 funç[to dcvc ser fumlamcntalmentc sociul, Enquanto 
n~o se entender i~to, continuaremos a ver us hol~ões de pobre1.;1 c Je miséria 
~c alastrani.Jo neste P~th e comprometendo Ll nosso futuro. 

O SR. JOSE LINS (ARENA - CE) - Nobre Senador Lúwro 
Uurboza, pelo que.: entendo, V, Ex' nào percebc:u que os recursos do Fundo 
Nucion:tl da Hahitação süo dos próprios servidorcs, são dos próprios 
operúrios, !!i':W dos próprio!! ass:ilariados. Se o Governo desgasta esses recur
sos,, 

O Sr. Lázaro llarbozo (MDB- 00) - Que se dê a eles, então, a 
oportunidade de.: morar, Exc.:elência. 

O SR. JOSE LINS (A RENA -CE) - E se V. Ex• acha que o Governo 
estú g:tnhundo dinheiro para si,, com n nplicução desses fundos, cst(t 
inteirnmente cngnnudo. Ao contrúrio, o que o Governo estú ~ protcgcndo o 
patrimõnio dos ;assal:triados, Agora a casu própriu, cssn é a únicn tônica du 
pollticu do Governo Federal, V, Ex• não encontrart'l nenhuma outru. ~ cc.:rto, 
infdilrnente, que h!i fumflins muito pobres, que uinda niio podem comprur suu 
própri:t cusa, estou de acordo. A contrudici\o do sistemu, 11 únicu que eu 
encontro, é que estumos qtterendo resolver um problemu socinl com um 

recursu que nào pode ser doado, ou mesmo dcsgast:tdo sob pcna llc 
prejudicar os próprios ;tss:.tlariudos c, portunto, a própria questão sociul. 

O Sr. Lázaro Darboza (M DB- GO)- Emincnte Senmlor Jos~ Lin!!, o 
proje10 tem o condão, inclusive, de :~ccndcr as luzcs da esperança nos l:trcs 
mais pohres, na medida cm qu~ as famflias que ~stejam como inquilin:ts 
nesses imóveis tenham deles a opção de compra. No instante cm que tiverem 
uma melhor;~ de vidu. teriio condições de comprar o imóvel, 

O SR. JOS~ LJNS (ARENA - CEI - Nobre Senador Lázaro 
Barhoz:t, V, Ex• há de entender que, ao vender uma c:~sa, os recursos estilo 
scndo aplicados para beneficiar uma família, mas com o seu retorno eles 
hcncficiariio uma scgunda, uma terceira, c assim por diante - recursos de 
volta pura beneficiar outras. Isso não se dará no caso do aluguel da cusa, O 
projeto pode ter algum sentido, mas ele traz implicações s~rias e vários 
inconvenientes. Nesse caso devemos procurar um cuminho mais ndequado 
p<na melhorar a atual política habitacional. 

O Sr. Lázaro Barbou (M DB - 00)- Eminente Senador José Lins, 
permita-me V, Ex•, ainda, uma rápida intcrvencào. Entendo cu, c acho como 
qualquer pessoa i.Je bom senso, que não se pode exigir do mutuário do 
Sistema Financeiro da Habitação, daquele mais pobre. que ele ofereça a 
mesma rentabilidade sobre o capital empregado que aqueles, por exemplo, 
que contraem empr~stimos do BN H para construir mansões. V, Ex• sabe: que 
em qualquer grande cidade deste Pais podemos encontrar centenas e centenas 
de mansões construfdas com recursos do BNH, 

O SR. JOSE UNS (ARENA - CE)- Se V. Ex• me permite .. . 

O Sr. Lázoro Borbozo (M DB - GO)- O discurso í: de V, Ex• ... Eu 
apenas o apartec:i. 

O SR. JOSE UNS (ARENA - CE) - V, Ex• mereco essa atençao. 
Nobre Senador Lúzaro Barboza, o fato é que esses recursos siio dos 

próprios assalariõldos. V. Ex• sabe que quando o Governo aplica recursos dos 
ass<thtriados cm habitações de classes m<tis ric:t!:, ele cobr<t de volta nüo só o 
investimento com correção monetária, mas tamb~m cobra um juro muito 
mais alto, Dai por diante, há divcrsilicação de juros não só ror cl:~sse de 
ussalari:tdos mas t:~mbém por regiões, até que mantida purte da correção 
monetária o juro sc torne nulo, Há até mesmo uma clusse de ass:~lan tdos que 
recebe de volta uma pequen:t subvenção atrav~s do Imposto de Renda, 

Essa politica pode ter us suas deliciencias, Se V. Ex• tiver umu idi:i;t p:.~m 
mclhorá·lu, acredito que todos estaremos de mentes abert:Js pltnl an:di~ú·I:L 
O entendimento :ttu<tl do meu Partido, ~. por~m. o de que esse projeto em 
n:ti.Ja :tjud:trú lt clas~e ass:ilmi:.~da. Ao contrário, poder:'! ;1judar uns pnw.::m, 
mm com prejuízo pma muitos. 

O Sr. lázuro Darbozu (M DB- GO)- Eminente: Senador José Lim, ,c 
me permite uma obscrvaç~o. inici;~lmcntc o nobre Senador MuriU:l Bad:trú 
informuu·me yue a Maioria votaria contra o projeto porque o Minbtl:rin t..lo 
lnteriLlr jú est:tri:t colocando cm execução programa semelhante, Agont \'em 
V. b• dizcr que a Maiori;t vota contra o projeto porque ele viri:t ~ri:1r ltm 
impasse n:1 aplicw.;iio de recursos do BNH. A esta altur:i 1 ~c:onfe~so :t V, L :o;" 

que eu niio sei nwis se a M:.~ioria votu contru o projeto porque, ilgor:t. l:'t Uo 
Olimpu, surgiu :1lguém com :.1 mesma id~ia - e o Poder I.cgislativu, llll~ 
últimus 15 unos, tc.:m sido cuud:ttúrio, tem sido upen:t!! permissionúrio dot 
funçiio de.: legislar, contunto que: não confunda permissão ~c:om compctCn\:i;:t 
própria, infelizmente i; :1 grande: verdade- não sei se a Muiori:t votil contr:t 
por4ue entende qut: haverá um desvirtu:tmento, uma dcsarticul:tç~to na 
otplicaçào dos recursos linanceiros do BNH, como disse: V. E,-:.•, llll c.:ntflll 
porque é. V. Ex• mesmo cnf:ttizou que, cm ulguns casos, o BN H iiplk:;t 
recursos até com rc.:ntubilidadc nula. Então, perSunto u V. Ex•: por que !!C 
coloc:tr contra o projeto? 

O SR. JOSE LINS (ARENA- CE)- V. Ex• me permite'! 

O Sr, laizaro Darboza (MDB- GO)- O discurso i: de V, Ex• 

O SR. JOSt LINS (ARENA - CE) - Tenho a impressi10 nobre 
Senudor, de que estou fulundo grego pura V. Ex• 

Em primeiro lugur,u adoçào pelo Ministério do Interior de unw posição 
,\'t'II/I'IJ/111/tt•, niio signincu upoiar ipsi.f !iitt•rü o que estit escrito no projeto, 
Sc.:melhuntc nào significa igual, nobre Senador. Segundo, dei :.1 V. Ex•todus us 
nwles pel:ts quuis u Muiori:J votlt conlru. V. Ex• porém despreza essas ruzões 
e p:tss:t n inHlginur outrus que nudu têm a ver com u discussão de um projeto 
desta nuturclu, V, Ex• pode estar ubsolutumente certo: U!! rnlÕes forum us 
uqui por mim expostus. 
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O Sr. Lãzoro llorbozu (M DH - GO)- A Maioria tem ra1llcs que ii 

prt~pria r:tzào desconhece ... 

O SR. JOSE LINS (ARENA- CE)- Poissc V. E'' se julga a própria 
rat:i1o, é um dos que desconhece ... (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Continua em discassf1o. 

O Sr. Humberto Lucena (MDB- PB)- Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Humberto Lucena, para discutir o projeto. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (M DB - PB. Para discutir.) - Sr. 
Pn:sidentc, Srs. Senadores: 

A minha impressão era de que estávamos diante de uma proposição 
tranqUilamente aprovada pelo Plenário do Senado Federal, tendo cm visto1 
que em toda a sua tramitação nos órgãos técnicos os senhores representantes 
da ARENA, a começar pelos relatores, não só na legislatura passada como 
nu atual, foram favoráveis à iniciativa do nobre Deputado Salvador 
Julianelli, aliás, pertencente nos quadros da ARENA paulista, procurando 
mesmo aperfeiçoá-lu através de emendas, algumas das quais de caráter 
substitutivo. Qual não é a minha surpresa, quando ouço o nobre Vice-Líder 
da Arena, Senador José Lins, cm nome do Governo anunciar que votar(l 
contra o projeto do Deputado Salvador Julianclli, que visa instituir o Plano 
Nacional de Moradia- PLAMO, para as populações com renda familiar até 
cinco salários mínimos regionais, c determina outras providências. 

Tanto a proposição de S. Ex' como os substitutivos apresentados têm 
uma linha geral que as caracterizam, qual seja a de que serão feitos contratos 
de locação com as pessoas de renda familiar abaixo de cinco salários 
mínimos, com opção de compra nos termos estabelecidos nos textos das mais 
diversas proposições que formam o avulso da Ordem do Dia. 

Ora, Sr. Presidente, alegar-se, como fez o nobre Senador José Lins, de 
que se trataria, no caso de aplicar os recursos do Sistemu Nncionul da 
Habitação cm finalidade diversa daquela para a qual foi criado, isto é, 
imóveis para aluguel ao invés de casa própria, não procede, ao meu ver, 
porque, pelo que se sabe, o Sistema Nacional da Habitação conta com 
vultosos recursos ociosos, justamente porque não hú, na população 
brasileira, muita gente em condições de fazer financiamento nos seus agentes 
linuncciros, a começar pela Caixa Econõmica Federal, tal o valor sempre 
corrigido das prestações mensais. Então, por ter recursos ociosos é que o 
Sistema Nacional da Habitação, através do BNH, atende a financiamentos de 
obras de infra-cstrutum, como sabe V. Ex•, inclusive o custeio dos cham:1dos 
projetas CURA, vias de acesso a vários terrenos destinudos a conjuntos de 
cusas populares etc, 

Então, se há recursos ociosos por que não destiná-los também i1 
construção de casas para aluguel a pessoas de mais baixa renda familiur, 
desde de que se lhes assegure, como está dito no projeto e também nus 
proposições substitutivas, a opção de compra, quando houver possibilidade 
por parte do prestamista? 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- Com muito prazer. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Nobre Senador Humberto Lucena, 
longe de mim dar, como fundamento da posição da Maioria, a aplicação dos 
recursos num objctivo diferente daquele pura o qual está fundamentulmente 
orientado o Fundo Nacional da Habitação. O fundamento não é este. O 
fundamento é que o empréstimo significa recursos parados, gerundo apenas 
juros, que, pura uma classe du mais baixfssima renda, deverium ser juros 
muito baixos, portanto, prejudicando os proprietários do Fundo que são os 
ussalariados. Prejudicando, além disso, uma segunda vez os mesmos 
assulnrhidos, porque esses recursos, parados, não teriam retorno pura u 
construção de novas habitações. Este foi o fundamento, Quanto i1 ulegativu 
de que há recursos do Fundo Nacional da Habitação aplicados em outros 
setorcs, eu até defenderia que ó Governo aplicasse uma parte desse Fundo cm 
setorcs muito muis rentúveis, pura que, com o lucro, pudesse finunciur cusns, 
talvez até a juros negativos, pura us classes de mais buixu rendu. Estu, :.1 minha 
opinião pessoal. Mas tluanto i1 posição dn Maioria a respeito do projeto, u 
explicuçào foi u que dei ao nobre Senudor Lúzuro Burhoza c que repeti, 
iniciulmcntc, pura V. Ex• 

O Sr. José Rlcha (M DB - PR)- Permite V, Ex• um upurte'! 

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDU- PR)- Mus, nobre Senudor, 
se nós acompunlumnos o seu raciocfnio, chcgurfumos uté uo cúmulo de o 
Governo colocar recum1s no Oflt'fl mt~rkt•t. 

O Sr. l.úzuro Burbnzn (M DB- CiO)- Perfeito, c que dariam melhor 
rc~ultaUo no m·t•rtli):ht. 

O Sr. Josê Uns (ARENA- CE)- Eu ni1o acrcUitn lJUC V. E.\' esteja 
falundo sério. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDII - PU) - V. b• e>tll se 
preocup:mdo l>lnto com ;1 rcnt:1bilidade ... 

O Sr. José Llns (ARENA - CE)- Nobre Senador, se o Governo 
:~rlicussc esses recursos de modo a desgast{l·los continu:tmentc, enti'io, qual 
scri:1 a posição dele penmtc V, Ex•, c pcrunte a Oposiçi1o? Ele seria, sc:m 
dúvid:1, considerado irresponsável, porque estaria tom:1ndo recursos f:1zcndo 
cortcsiu a custa de prcjuiLos p:1ra os assaluriados. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- Mas V. Ex• sabe que 
há unos c anos, desde, se não me engano, 1965, que foi o ano da criaçilo do 
BNH, que se vem aplicando recursos do Fundo de Garantia e, por 
conseguinte, esses recursos vêm recebendo juros e corrcção monetária. 

Então, há, hoje, nobre Senador José lins, uma cupitaliz<lção muito 
gmnde do resultado du aplicação desses recursos por parte do BN H ... 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Hf1, nobre Senador. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB) -,,c, então, não scri;1 
um:1 pequena fatia desses recursos a ser aplicada em um plano destu natureza, 
de cunho eminentemente social, que viria desfalcar o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço. Tanto assim ... 

O Sr. José Lins (ARENA -CE)- Eu não sei, O projeto não fala em 
pequena fatia, o projeto não dá nenhuma indicação a respeito desse mercudo. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- Evidentemente que u 
grande linulidade do BNH é a casa própria. Apenas rcscrvur-se-in uma 
pcqucnu pcrcentugem desses recursos pura uplicar cm casas dcstinudus ao 
aluguel, a pessoas que nUo têm condições, no momento, de comprur :.1 sua 
casa própria. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- V, Ex• sabe que o Governo já raz 
isso, inclusive, há muitos daqueles que são beneficiados pelo plano, que 
recebem dinheiro de volta, 

O SR. HUMBERTO LUCENA (M DB - PB) - Pois bem, se o 
Governo já faz isso, então V. Ex• está provando que, na prática, é possível se 
atingir o objctivo do projeto. 

O Sr. José Llns (ARENA - CE) - Mus raz ama coisa viável c 
ndequuda que não prejudica os operários: agora, uma outra, que prejudica, 
não f:~ria. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- Mas, nobreScnador, o 
projeto que nós estamos discutindo apenas autoriza o Banco Nacional da 
HubilUçUo a instituir um plano ... 

O Sr. José LIM (ARENA - CE) - Tem que autorizar para que 
executem, nUa se autorizar por autorizar. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- O Banco é que vai ver, 
dentro das suas disponibilidades orçamentárias. de que recursos pode dispor, 
sem desfulcar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, purn o custeio de 
um pluno eminentemente social como é este da construcUo de moradias p:.1ru 
pessous (jUt: não podendo comprar as suas casas c us terão alugudns purn 
resid~ncia de suas famflius. 

Ouço, agoru, o nobre Senudor José Richa. 

O Sr. José Rlcho (MDB- PR)- Apenas queria complementar o qu' 
V. Ex• declarou, tUa brilhantemente, como os demais oradores o tizer~1m ao 
defender o projeto, dizendo que causa realmente espanto a cada um de nós 
ouvir o tipo de argumento utilizado pelo Lfder da Muiorin. E incrfvd. Até cu 
de vez em quando começo aqui a pensar c me d{1 uma vontade: dunad;1 de 
cloginr o Governo reulmente pela competência com que escolhe os seus 
porta-vozes no Congresso Nacionul, porque nüo é de outra rnunciru que se 
vui entender, <1uunllo se percebe que tudo cm tudo que se ~malise neste J>ufs 
tem conotuções com esse modelo econômico ui impluntudo. Se se vai discutir 
o problema energético, lú cstú o problema; se se vui discutir o problema lia 
:1griculturn, o que se percebe nitidamente é a filosofiu 1.lt:ssc modelo 
cconômico. Se se vui discutir, como o cuso du politica salmi:.1l, ontem aqui 
foculizudu com o brilhante pronunciumcnto do Scnndor Roberto Suturninn, 
illcm. E ugoru tumbém, quando se discute uqui um projeto <lUC me purcce de 
clcvullo ulcancc sociul, pcrcchc·sc nitidamente quul é u cssêndu, a lilosofia, 
llcssc modelo econômico que ui estú. E muito bem expresso ugoru pelo Líder 
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da Maioria cm exercício, Senudor José Lins, quando Uiz que ê preciso 
primeiro capitalizar os recursos que o BN/1 administra, que são os recursos 
dn Fundo de Gar:tntia,, 

O Sr. l.úzaro Darboza (MDB- GO)- E a tose do povo. 

O Sr, José Rlcha (M DB- PR)-,, para depois distribuir para a c I alise 
ussotlariadu. O r:~, mus onde é que nós estamos'? A classe ussalariada j;'t não 
tem o que comer, ji'i não tem muis dinheiro, não ganhot o suficiente par:t se 
aliment:tr, E as demais necessidades, como é o caso da casa própria? Veja 
hcm V, Ex• que o BNH, criado com nobres funções, com a função social de 
facilitur a aquisição da casa própria, por parte de todos aqueles que não têm 
recursos, que:: não dispõem de condições de fazê· lo pelas leis do livre merendo, 
entretanto, quem é dos assalariados que consegue adquirir um<t casa própri<~ por 
es.~c sistema financeiro do BNH? Muito pouca gente. E quando surge um 
projeto que diz que serão atendidos todos nquelcs que ganham at~ 5 salários 
mínimos, lá vem a Maioria c o torpedeia. Um projeto da maior irnport:inciu 
como este, Porque atualmcnte, pelo Sistema Financeiro da Habitação, do 
BN H, ninguém com recursos abaixo de x salários mínimos, podcrá ser 
candidato a essa aquisição da casa própria, porque hoje a prestação da casa, a 
menorzinha que se possa imaginar, custa o quê'! Muito mais que cerca de 2 
salários rnfnimos. Ora, quem é que tem essas condições, uma vez que a 
própria lei, ou os regulamentos do BNH, determinam que nenhum ngente 
financeiro do BNH poderá financiar a casa própria para alguém que não 
tenha condições de dcspcndcr de 25% para menos da renda familiar? Mas, 
então, veja V, Ex• que a imensa maioria da classe assalariada, realmente, não 
tem condições de adquirir casa própria. E, repito, quando surge um projeto 
desses, destinado a corrigir pelo menos uma parte desta injustiça que se 
vcrinca no Sistema Financeiro da Habitação, vem a Maioria c o torpedeia, c, 
o que é pior. torpedeia um projeto da iniciativa de um parlamentar do seu 
próprio Partido, de que é representante o Senador José Lins. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB - PB) - Agradeço a 
contribuição de V, Ex• e voltaria a lembrar ao Senador José Lins, já que 
S. Ex• é qu.em está dominando a discussão pela ARENA, que todos os 
pareceres foram assinados pelos representantes da ARENA, cm diversas 
comissões, os relatores foram da ARENA, inclusive figuras exponenciais c, 
nu Comissão de Legislação Social, o principal substitutivo foi do ex-Senador 
Ruy Santos, que deu belfssimo parecer sobre a matéria c concluiu por uma 
emenda substitutiva. 

Fica-se, assim, sem saber como pensar, Vem V. Ex• c dá a posição do seu 
Partido, mas os outros também são do seu Partido, também apoiam o 
Govcrno ... 

O Sr. Jolé Llns (ARENA- CE)- Suponho que não há culpa nisso. 
nfio é, nobre Senador? O que há é poder de análise:, é possibilidade de <~na lisa r 
a qualquer momento, uma idéia para situar um julgamento. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (M DB - PB) - De modo geral. a 
orientação d<t Liderança do Governo ncsta Casa, como maioria, tem sido o 
de aprovar sempre os projetas que contam com pareceres favoráveis de todas 
as comissões ,, 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Não hã duvida. essa é a regra. mas 
pode haver exceções nisso. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (M DB- PB) - Causa espécie num 
projeto dessa ordem, com pareceres que foram supc:relaborudos, com 
substitutivos ,,. 

O Sr. José LJns (ARENA - CE) - V. Ex• já levanta problema 
diferente, 

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- ... com substituivos 
como o do ex-Senador Ruy Santos, para o quul chamo n atenção de V. Ex•, 
que estabelece no arl. IV - e isso dissiparia todas as dúvidus, porque 
colocariu o problema nus mãos do BN H - : 

Art. I' Fica 0 Banco Nucionul da Hubitaçilo uutori.zudo a 
instiuir o Pluno Nucional de Morudiu - PLAMO, medmnte a 
udoçiio do regime tmnsitório de :tluguel, como forrn~ d~ atender às 
necessidudes dus famílias com renda c:quivulentc a ute c1nco vezes o 
nmior salário de referência no Pais, sc:m condições paru n aquisição 
imcdiutu de uma hubituçiio completu. 

O quc quer dizer que, se o Banco nfm dispus.cr ~os recursos necess~1r~Oli ao 
~:usteio desse pluno, niio o instituirá. O substitutivo cntregu u dcc1suo ao 
ANil, Apenas cstahch:ce al~uns panimctros, IHili normus que o 

con::.uhstanciarn, para cstabcleccr dentro do Sistcmu Nacional de Hab.it:Jçi'io 
essu nllva linhu política de construção de casas para aluf!uel, dc!r~llmtdas 
ilquclas pesso:~s que não têm renda familiar necessliriu para :~dquiri-las corno 
casas própri:~s, 

Ouço o nobre Senador Lázaro Barboz<I. 
O Sr. Lázaro Barboza (M DB- GO)- Eminentc Senador Hurnb:rto 

Lucena, V, Ex•, com muita felicidudc, está defendendo muito bem um projeto 
que dcveria ser defendido não por nós, da Bancada do Movimento 
Democrático Brasileiro, porque não temos 11 paternidade dele, mas, 
rundamcntalmentc:, pela Buncada governista, porque ele, como bem j;'t o disse 
V, Ex• e eu j;'t pude dizer, é de autoria do eminente Depu~ado Sa!v~dor 
Julianclli, que não reza pela cartilha do Movimento DemocrátiCO Brasde1ro c 
que mcreceu encómios das seguintes nguras, que hoje não se. c~contram 
mais no Senado, mas que souberam honrar esta Casa c que a d1gmncarurn, 
sem embargo de pertencerem às hostes governistas: o Senador Renato Franco, o 
Senador Ruy Santos e o saudoso Senador Domício Godim, do Estado de V· 
Ex•, empresário que era, homem afindo com o Governo, mas quc se 
posicionou corajosamente a favor deste projeto. Aqui, num voto cm separado 
de S. Ex•, o saudoso Senador Domício Godim diz o seguinte:··~ importante, 
acima dc tudo, atrair a todos para o SFH, de: modo a permitir a solução de 
um problema que tarda, pois que o deficit habitacional existente: c?l 1964, 
época do lançamento do sistema, não foi reduzido, sendo possívc_l d1~~r que 
cert<tmentc aumentou". O Senador Helvídio Nunes, que lambem J<t teve 
oportunidade de ser relator desta matéria, na Comissão d~ Constituição .. c 
Justiça, em reunião de 21 de março do corrente ano conclui pela aprovaçao 
do projcto, dizendo o seguinte: .. Embora, cm princípio, seja co~trârio à 
aprovação de projetas meramente autorizativos, mas tendo cm v1sta, por 
outro lado, que após o exame procedido pelas demais Comissões Técnicas c 
<ts conseqUentes emendas que lhe foram oferecidas, não se afastam dos 
parâmetros de constitucionalidade e juridicidade, o pa:cccr é pela apr~v~ção 
da matéria no âmbito da competência da Com1ssao de Consutu1çao c 
Justiça." E a prevalecer- o que é estranho- a tese do eminente V ice-Líder 
do Governo, ora respondendo pela Liderança da Maioria, .. o eminente 
Scnador pelo Ceará Sr. José Lins, de que na verdade, nao tendo a 
oportunidade de aprovar o projeto estará o Governo zelando pelo 
crescimento do Fundo que é do trabalhador, a meu juízo - me perdoe o 
eminente Senador- S. Ex• não está falando grego, cstã falando uma outra 
língua qualquer, bem mais difícil de ser entendida, porque é aquela ve~ha 
estória do "bolo". Veja V, Ex•, o recurso é do trabalhador, quem paga c o 
trabalhador, mas o trabalhador deve continuar morando embaixo de po.ntes 
ou debaixo de árvores, para ver o seu fundo crescendo c sendo dcsv1ado 
inclusive das próprias funções que a lei determinou. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (M DB - PB)- Enquanto isso. nobre 
Senador Lázaro Barboza, os Srs. Dirctores do BNH e o seu Presidente 
ganham grandes salários e têm excelentes mordomias, tudo isso saindo dos 
recursos dos trabalhadores. 

O Sr. Lizaro Barboza (M DB- GO)- Tem muita gente morando bem 
às custas dos trabalhadores. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- Diria u V, Ex• que. u 
esta altura, estou convencido de que o veto ao projeto, evidentemente, não é 
do nobre Senador José Lins, nem da ARENA; é do Governo, o que prova 
que a ARENA continua sendo o Partido do Governo e não no Governo. 

O que é de se lamentar, nobre Senador José Lins, é que na hora em que o 
Poder Legislativo, dentro das suas minguadas atribuições, torna a si uma 
iniciativa dessa ordem, depois de uma penosa tramitação desta matéria- ~a 
Ctirnnru dos Deputados, onde ainda o discuti como Deputado Federal, ve10 
paru o Senado - justamente: na hora da sua aprOvação, que elevaria bem 
ulto o nome do Congresso Nacional, do nosso Poder, nós contribuamos para 
derrotá·! a, 

O Sr. José Llns (ARENA -CE) - V. Ex• me permite? 

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- Pois não. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Nobre Senador Humberto Lucena. 
há duns maneiras de se analisar um problema. Uma, é a maneira racional; e 
existe n outru. Ora, V, Ex• há de convir que, hoje, com as nltus tnxas de 
innuçào, somadas J\s tnxas de juros, ainda que pequenas, o quc pesa 
sobretudo nu mensulidnde de quem adquire uma casn uo BNH, nilo é tunto o 
custo cm si, c sim o juro, c sim o peso dessn correçào monetáriu, 

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB - PB) - E a correção 
monetúriu, que niio incide no aluguel. 
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O Sr •• José Uns (An:na- CE)- Que incide no aluguel, claro. Se V, Ex• 

acha que não deve incidir no otlugucl, então V, Ex• estud prejudic:.1ndo o 
as.'i;tlariadu. V. b• cstarú de:;gastando totulmentc o putrimõnio do uperúrio 
que, me:-.cs ;1 lio, desconta tios seus ganhos uma pttrccla raru constituir o seu 
Fundn tlc Guranti:.t. O que V. E~• deseja ê que o Governo entn:gue es:-.e 
patrimànio Je uns a outros. Esse não ê, :.tbsolutamentc, o objctivo da políticu 
do Governo, nobre Senador. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (M DB - 1'8) - Não, nu o é isto. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Então, eu disse desde o inicio que só 
h;'t duas maneiras de encarar esse uluguel: uma, pelo custo normal do dinheiro 
c, neste caso, V. Ex• h{t de convir que teríamos de levou cm conta ;.1 correçiio 
monctúria. A outra seria não levar em conta esse custo, e simplesmente, 
estaríamos tirundo o suor do rosto de um, para dar ao outro. Entüo, nobre 
SenuUor, tendo em conta tudo isso, V, E~• há de convir que o Governo não 
está mal-orientado. E, ainda que o meu Partido não tivesse me rccomendudo 
valar, porque uqui represento a Liderança do meu Partido, seria contru este 
projeto, pessoalmente. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- Neste easo, com as 
sum~ p:tlotvr:IS, V. Ex• esta pondo por terra os pareceres de tod:ts us comissões 

O Sr. José Llns (ARENA - CE)- De um jeito ou de outro teria 
votado, porque cu nUo nz parte da comissão que analisou este projeto. Mus 
~crio! contra. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- V, Ex• tem que levar 
cm ~:nnta que os seus companheiros de b:.~ncada, que fazem pmte desses 
ôrgãos técnicos, t:lmbi:m têm que ser homenageados pelo menos 

O Sr. Josê Lins (ARENA- CE)- Pelo que vejo V, Ex• quer que cu, 
p~tra manter ;.1 considemçUo com os meus colegas, consider:tçUo que ele:-. tunto 
merecem, cometa a injustica de votur aqui contra o meu partido cu minha 
cnnsdéncia. prcjuUicanUo uinda os assulariudos, que afinal niio estão :~qui 
p<.tr:t se úcfcndcr. 1._ 

O SR. tiUMBERTO LUCENA iMllB- 1'8)- Continuo achando. 
nohrc Sc:n:tdor José Lins, que V, Ex• no momento estit ttgindo cm nome do 
(iovcrno. 

O Sr. José Lins (ARENA - CE - V. Ex• tem o direito de pensar, 
embora n:io sej>a esse o caso. St! V. Ex• analisar cuidadosumentc o que estou 
di1cndn ;1 \', E''· talvez encontre :tlguma r<tzfto sériu paru a posição ;~dot<~dot 
pdn meu P:trtiUo. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- Entendo que a sua 
posição niio é do seu Purtido. Continuo uchando que a é do Governo, porque: 
u Partido, pelllS sr:us membros, nas Comissões Tt:cnicus, ji1 se definiu a f:tvor 
dtl projeto. 

O Sr. Josê Lins (ARENA -CE)- V. Ex• tem o direito de pensar o que 
dcsejur. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (M DB- PB)- Nenhum relator da> 
Comissões Técnicas daria um parecer favorável a esse projeto, contrnriando a 
orientação du Liderança do seu Partido. 

Então, no momento, o que há aqui é um posicionamento ... 

O Sr. José Llns ARENA- CE)- V. Ex• está subestimando o poder de 
:tnidise dos seus próprios colegas, 

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB)- Não. Faz parte da 
tc.:c.:itum poHtica. V. Ex• está trazendo, aqui e ugoru, em plenário, um 
posidon:tmcnto do Governo. 

Quanto uo uluguel a que se referiu V, Ex•, qu:.tndo cu disse que niio 
im:idia sobre ele :1 corrcCiio monet{triu, disse-o pelo que uqui está escrito: 

Parltgrafo único. O aluguel nilo poderA ser fixado em valor 
nwior du que o da prestuçi'lo do nnunciumento da venda do imóvel 
nus condições do Sistema Financeiro de Hubitaçüo (SFH), nem 
superior a soma dos juros de 12% (doze por cento) uo uno, prêmio 
de seguro c tax:ts do mesmo nnanciumento culculudos sobre o vulor 
estabelecido punt o imóvel, cm 50% (cinqUentu por cento) du 
unidmh: p:~driio Uc cupitul do Bunco Nucionul du HabituçUo, no 
contrato de locação com opção Ue compru e venda. 

O Sr. José Uns (ARENA- CE)- V. Ex• me permite'! Assentimento 
do orudor. V. -Ex• h(l úe convir que juro é umu coisu, correçiio moncti1riu é 
outru coisu. Juro é tlc 1% ao mês, E o ru;wávcl, 

·----J 
O SI!. HUMBERTO LUCENA (M Dll - PU) - Seria <Hioilo que se 

chama de juro sobsidiudo, porque se trutu de um fin:tnciamcnto uc~linudo la~ 
camadas mais pohres da população. 

O Sr. Josê Llns (/\RENA- CE)- Entüo, nobre Senador, o Governo 
estmiu faLcndo cortesia com chapéu alheio, com o chapéu do mais pohrc. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDU- PB)- Nilo. 
Eu jit disse :1 V. Ex', nobre Senudor, c repito, há recursos que c:stào 

amealhados no BNH por conta da aplicação ao longo de todo esse tempo tio 
FGTS. E o BN H pode pcrfcit:Jmcnte dispor de uma pnrtc desses recursos 
pur:t õnunci:unentos dc maior ulcance social, 

O Sr, José Llns (ARENA- CE)- Qualquer recurso existente no BNtl 
c proveniente de rcntla desse Fundo, niio é do BN H nem do Governo, ê dos 
operários. 

O SR. HUMIIERTO Ll/CF.NA (MDB- PB)- Saldo dos operários, 
poderá. cm parte, scr aplicado cm seu próprio benellcio. 

O Sr. José Llns (ARENA - CE) - V. Ex• acha que pode, mas vai 
prejudicar os operários. 

SR. HUMBERTO LUCENA (MDB - PB) - Estou debatendo 
empréstimos que têm uma finalidade social diferente dos outros. 

O Sr. José Rlcho (M DU - PR) - O que passei a entender i: que o 
principóil c único argumento Uo Senallor José Lins, que o induz a votar contra 
esse projeto, í: o de que cabe ao Governo proteger o património dos 
:ts.~ulariados qu~.: i: o Fundo dr: Gurantiu: cabe ao Governo, :uravês do BNH, 
gr:rir c.~ses recursos. Ele, cnti'io, quer induzir que nós, que somos favoráveis :1 

esse projeto, queremos que o Governo descuide du guarda e, sobretudo, d:t 
niio dctcriorotção pela innacJo Uesses recursos do Fundo de Gurantia. Não é 
isso que: nós queremos. O que nós queremos é que pelo menos, o Governo 
pluntc umot r.~:trlc dos progr:tmns !!Ociais que ele mesmo cria. Veju bem, no 
~:otso do Programa Nucional de Habitação: as prcfcitur:ts municipai!' arcam 
com pesados ónus para viabilizarem a construção de conjuntos habitacionais. 
Assim é que, par11 :.ts prr:feituras poderem se colocar dentro duquelc:s padrôcs 
recomendados c exigidos pelo BNH, têm que entrar com o custo do terreno, 
com o custo dus obras de infra-estrutura, como água, luz, rede de: galerias d~: á· 
guas plu~'iais, ele. c. :dnda, com >tS despesas administrativas. Com tudo isso, 
:ts prefeituras an.::tm c, de trc!s unos para clt, os Estudos também pass~tram a 
d:tr sua contribuição ao Plano Nacional de Habitação Popular. Entretanto, 
:-.ô u Governo, cujo programa i: dde próprio, não quer contribuir com um 
cent;tvo. Então, nós nilo queremos que o Governo desproteja o Fundo de 
Garantia; pr:lo contdrio, queremos que o Governo continue garantindo, pelo 
menos, a correçilo monetária c: ~llgumu rentabilidude para esse dinheiro que é 
do trubotlh:.Jdor. Mas queremos, tur.1bém, que esses recursos, que vão ser 
geridos pelo BNH para a construçi'lo de cas<J própria para o trnbalhador, 
scjum. cm parte, nnanci:tdos c bancados pelo próprio Gover'no. 

O SR. HUMBERTO. LUCENA (M DB - PB)- Perfeitamente nohre 
Sc:nador, 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller. Fazendo sonr a campainha.)
O tempo de V, E.\• estú esgotado hC1 muito tempo. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB - PB) - V, Ex•, em outras 
palavrus, reafirma os argumentos que expendi durante: :.1 discussão da 
nwtéria. Justurncntc, o que se pretende é isto, é que parte dos recursos do 
BN H scjum aplicados cm planos do maior ulcance social pum utendcr üs 
f:ti:c.as muis pobres da população. 

Com estas pulavras, Sr. Presidente, coloco a posição du Bancada do 
Movimento Democrático Brasileiro, neste Plenário, cm torno do ussunto que 
é, ubsolutamcnte, f:worítvcl à aprovaçilo da mutêria. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - Nào havendo mnis quem 
queiru discutir o projeto, encerrarei u discussüo. (Puusu.) 

Encerrudu. 
Em votuçilo o substitutivo, que tem prereri:nciu regimental, rcssalvudus 

as subcmendus u ele oferecidas. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Puu· 

sa.) 
Hcjeitado. 

O Sr. Láz11ro Durbozu (M DB- GO)- Sr. Presidente, peço vcrilicuçi10 
de "quorum". 



Setembrn de 19711 I>JÁHIO I>U CONGRESSO NACIONAl. (Sttào li) Quarh&·fe1ra 11 4331 

------------------------
O SR. JIRt:SJUt:NTE (Ciast:'uJ Müllcr) - Continua cm dbcussi'io a 

matêri:L 
Ni'in havendo mais quem queira f:w:r uso da pulavra, tleclaro·a 

cm:errw.Ja. 
Em vot:u;Uo o ~uhstitutivo, quc tem prcfcrência regimental, rcs~alvadas 

as subcrncndas a ele ofcrccitlas. 
Os Srs. Senadores que o uprovam qucir<~m conservar-se como ~c 

encontram. (Pausa,) 
Rejeitado. 

O Sr. l.ázaro Barboza (M DB - GO) - Sr. Presidente, requeiro 
vcrilic:u;iio da vot:Jçiio. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müllcr)- V:.~i·sc proceder à vcrificaçi1o 
solidt;:u.Ja. Suspenderei <1 scssi'io por :dguns minutos, a fim de :1guardar a 
chegada :.w plcn{lrio dos Srs. Scn<~dorcs que se encontram cm seus g:1hinctcs. 

{A .H'J.wio é .1'/1.\'f't'IIJa às JfJ lumu t' J5 miml/fl.l', Jendo r1•ahata à.1· 
/fJ Jwrus I' ./0 minuto.\·, J 

O SR. PRESIIJENTE (Gastão Müllcr)- Estú rc:thcrta a scssi1o. 
E cvidcntc, porém, a inexistência de número cm plcnúrio. Em ra/Üo 

Uisso, ;1 Prt.:sidên~.:ia deixa dc proccdcr it vcrilicaçào de quorum atr:1vês do 
sistema clctrúnico de votuçi1o. 

A votuçilo d:.1 nwtériu lica alliada p:m1 a próxim:1 sc~~ão. 

O SR. I'RESII>ENTE (Gastão Mül\cr) - Item 4: 

Discuss:'JO, cm turno único, do Projeto dt.: Lei da Cânmm n1' 25. 
de 1979 (nY 2.146/76, na C:1sa de origem), qut.: introdu/ 
modificações na Lei nQ 5.107, de 13 de seu:mbro de \966, que criou o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, tendo 

PARECERES, sob n"~s 475 c 476, de 1979, das Comissões: 

-de LcgbiRçiio Social, fuvoritvcl com u Emenda que apresenta 
do n'' 1-CLS: o 

-de Finanças, f:1vorilvcl :10 Projeto c à Emcnd:1 d:1 Comissiio 
Jc J.cgisi:Jçiio Soci;il. 

Sobre :t mcs;J, requerimento que serfl lido pelo Sr. 1"~-Sccrctúrio. 

E lido o .l't'Kllinlt' 

REQUERIMENTO No 326, DE 1979 

Nos termos do art. 310, alínea "c", do Regimento Interno, rc4uciro 
<lliiotmcnto d:t discussUo do Projeto de Lei da Cümara nY 25, de 1979, :1 Jim dt: 
ser feita na sessão de 10 de outubro próximo vindouro. 

Sul:t dus Sessões, cm I I de setembro de 1979, - Scn;~dor José Llns. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Em razão da falta uo númoro, 
cm plenário, para votação do requerimento lido, a apreciação da matéria fica 
adi>~da para a próxima sessão ordinária. 

O SR. PRF.SIIIENTE (Gastão MUller) - Item ~: 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei no Senado n~' 
272, de 1978, do Senador Otto Lehmann, que dá nova redução à 
aliinoa a <lo art. 32 du Loi n• 4.591, do 16 do dmmbro do 1964, 
tendo 

PARECER, sob n11 491, de 1979, da Comissão: 

- de Constltulçio e Jusllça, pelu constitucionulidudc, 
juridicid<~de e aprovação. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Ni1o havendo orudorcs, decluro-a encerrada, ficando a votação ndiad;J 

paru a próximu sessUo, cm virtude du fulta de número, em plcnitrio, 

O SR. PRESIDENTE (Gus<ào MUller) - Item 6: 

Discuss;io, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Sc.:nndo 01' 

24, de 1979, do Sc.:nudor Nelson Curneiro, que altera u Lei número 
4.655, de 2 de junho de 1965, que dispõe sobre u lcgitinmcf1o 
adotivu, tendo 

PARECER, soh nll 433, de 1979, du Comissão: 
- de Constltultllo e Justltu, pclu constitucionalidllde, 

jt1ridicidudc c lilvoriJvcl quanto ao mérito, nus termos do 
substitutivo LJLIC upre.~cntu. 

t.:m disl'IIS~i'lou projeto c n substitutivo du Comiss:'lo de Constituiç:'Hl c 
Justi<;:L 

Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ. Paru dbcutir. Som rovisào 
do or:uJor.) - Sr. Presidente c Srs. Senadores, duas p<~lavr:Js apenas. 

Este projeto é uma contribuição lcgislativ<~ ao Ano Internacional da 
Criança, E a possibilid:1dc de se ;~brir a numeroso~ menores sem lar :.1 
uportunid:1dc de tc:rem um lur onde possam crescer, onde poss<~m educar-se c 
ser Utc:is. 

Estou certo de que a mesmu unanimidudc: que murcou este projeto nu 
Comissi'lo de ConstituiçUo c Justiça há de m;~rcá·lo neste Plenário, como uma 
contrihuiçiio ao Ano Internacional da Cri<~nça. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Continuam om discussão o 
projeto c o substitutivo. {Pausa.) 

Nilo h:tvendo mais oradores, declaro-a encerrada, ficando a votação 
adi:Jdit pma a próxima sessão, por faltu de número, em plenúrio. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - Item 7: 

Discussüo, cm primt:iro turno, do Projeto de Lei do Senado n~ 
IJ3, de 1979, do Senador Amaral Furlun, que uhera dispositivo da 
Loi no 5.6!2, do21 do julho de 1971, modilicado polas Lois n•s 5.697, 
uo 27 de agosto do 1971, 5.7MI, de 5 de junho do 1972, o 6.444, de 3 
de outubro de 1977 (Lei Orgânica dos Partidos), c dá outrus provi
d~ncias, tendo 

PARECER, sob n~' 477, de 1979, d<1 Comissão: 
- de Constltulçiio e Justiça, pela constitucionalidade, 

juridicid:tdc c, no mérito, pela aprovução. 

Em discussi'lo o projeto, cm primeiro turno. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs, Senadores solicitando u palavru, dcclaro encerrada a 

Lliscuss;io. 
1\ vot;tçilo da m:tté:ria fic;t adiada paru a próxima sessiio, cm virtude da 

:wsência de número paru deliberação. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUllor)- Item 8: 

Dbcussilo, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n"~ 
237, de 1979, dt: autoria do Senador Murilo Badaró, que: altera a 
relluçüo do :ut. 911 da Lei n 11 6.0~2. de lO de julho dr: 1974, c dú outrus 
providências, tendo 

PARECERES, sob nos 496,497 o 49!, de 1979, das Comissões: 

- de Constltultilo e Justiça, pela constitucion<~lidude e 
juridicidadc:; 

- de Serviço Público Civil, ravorávet; e 
- de Finanças, favorúvel. 

Sobre a mesa, emcndu que vai ser lida pelo Sr, Jv.Secrctário. 
E lida a st•guimt• 

EMENDA No I (de Plenário) 

Ao Projeto de Lei do Senado no 237, de 1979: 

Inclua-se, onde couber, o seguinte: 

•• Art. A AdministraçUo Pública a que se rcrcre o parágrafo ú· 
nico do art. li da Ld no 6.082, do lO de julho de 1974, é a deâmbi· 
to fcdc:ral, cstndua\ ou municipal", 

Justlfieaçio 

O parágrafo único do art. li da Loi no 6.082,.do lO de julho do 1974, 
cstahclcccu o seguinu:: 

"Poderão igualmente concorrer à transposição ou 
tmnsformaçào dos respectivos cargos efetivos do Quudro 
Pcrm:tnente os funcionúrios de outros órgãos da Administraçüo 
PUhlicu, que se encontrem prestando serviços HOS Tribunais 
Rcgionai:; Elcitoruis na quulidade de requisitados, desde: que huja 
Cllncord:inciu do órgão de origem". 

Por sua vcl, o art. 19 da mcsmu lei foi ussim redigido: 

"0 TSE bui.xarí1 as Instruções nccessúrias, u serem ohscrv:1das 
pelos Trihmmis Rcgionuis Eleitorais, pura o cumprimento d:~ 
fUt:~cntc Lei". 

E o Diârio tia Ju.Hiça. de 13·9-74, publicou a Rcsoluçilo nll 9,649, que 
hui.\a as rcferiJus Instruções. 
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O art. .B da citada Rc:solu~;ill dispôc: tc:xtu;llmc:ntc: 

"Os funcionúrios de outros ór~ãos da Administr:t~i'w Pllhli~:<l 

1-'t:dc:ral, que se: encontrem prc:st;mdo sc:rvi~,·us aos Tribunais 
Re!;!ionais Elcitmais na qualidudc de: rcquisiwdos, podc:rih1 
igu:dmc:ntc: concorrc:r i1 trampo!ooiçi"lo ou transforma~;ih1 dlh 
rc:spc:ctivos car!;!OS c:fctivos, desdc quc haja concord;incia do úrgãn 
d origcm". 

Quer ditcr, n TSE rcstringiu o campo d;l aplicução d:1 lei. Em outras 
pal:1vras, distinguiu, onde i.l lci ni"w distingue:, prejudicando, a mc:u vcr, sa]\'o 
melhor juíto, u dircito iH..Iquirido de dczcn:1s dc funcionúrios cstadu;lis c 
rnunicip;ds l]UC: hú muitos unos prcstum surviço, como rcquisiwdns, :'! Justi~;a 
Eleitoral. 

Tanto ussim, que: alguns Trihunais Rcgionais, cntcndc:nllo 
difcrt:ntcmcnte, fizeram o enquadramento de servidores das três áreas, fede
mi, estadual e municipal. 

O próprio DASP, na Instrução Normativo! nq 67/77, de 1~ de abril de 
JlJ77, :10 orientar os órgãos de pcssoal, u respcito do provimcnto dc c:1rgos c 
c~prcgos d01s Cutcgorias Funciono1is intt:grantes do Plano dc Classific;1ção de 
C:1rgos, cstatuiu: 

"2.4- No caso dos servidores estaduais, municipais c do Go
vc::rno do Distrito Federal, o provimento de que trata esta lN acarrc· 
tará a exoneração ou dispensa do servidor, na mesma data, do cargo 
ou função de que seja ocupante", 

No cuso do projeto, portanto, trata-se de uma norma legal de curfllcr 
mcmmcnte intc:rprctutivo. 

Suln dus Sc'isõc.~. em li de setembro de 1979. - Scnudor Humberto 
Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - Em discussão o projeto e a 
emenda. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-los, declaro·u encerruda. 
A matéria volta i1s comissões competentes para exame du emenda de 

plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão M Ullcr)- Esgotada a matéria da Ordem 
do Di<!. 

Concedo a palavra ao nobre Senador José Richa, orador inscrito para 
cst;a oportunidade. 

O SR. JOSE: RJCHA (MDB- PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Há quase cinco anos se fala em extinguir os dois atuuis partidos. Atê 
1974 tccium-se loas à exceléncia do bipartidarismo. Não fultavam uté mesmo 
os m;ais afoitas bajuladores a garantir que residia no bipartidurismo a 
salvação da Pátria. Considerava, pois, o Governo sólida a sua sustentação 
politica, conseguida, sobretudo, gruças uos permancntes casuísmos. 

Ao longo destes 01nos todos, quais foram os principais cusuísmos? 
Inegavelmente, o primeiro deles foi a instituição das sublegendas, no início da 
cxperiência do bipartidarismo, quando o M DB, por faha de quadros, tinha 
dificuldades até mesmo de completar chapas, mormente nas eleições 
municipais. 

Vieram, depois, outros casuismos. A fidelidade partidãria foi outro 
casuísmo. Nu i:poca, a fidelidade partidária foi quase que uma espécie de 
utcstudo de dcsconfiunça dos próprios quadros de sustentação política do 
Governo. 

E outros Cilsursmos se seguiram. 
A prôpria militUnciu purtidáriu para os cundidatos teve nftido propósito 

casuistico, o propósito de impedir, quando acontecium os 
Ucscontcntumcntos, sobretudo nu úrcu du política municipal, houvesse a 
mudancu de Partido c, conseqUentemente, qualificada essu mudançu pclu 
disputu dos pleitos, principalmente municipais c estuduais. 

Outro cusuismo, ineguvelmcnte, foi u instituição dus eleições indiretus, 
porque é evidente que, quanto muis distnnte estiver de um purtido político o 
poder, tunto mais este partido tende a se enfraquecer, porque sem cmuluçiio, 
sem estímulo Us bases partidârias, por falta de perspectivus de se chegar ao 
pmlcr, i.: evidente que esse casuismo guruntiriu, por desestimulo Uas hascs 
oposicionistas, o crescimento dói legendu du OposiçUo. 

Mas, vier:un outros CLisufsmos cu Lei Falcilo foi outro desses odiosm 
~.:asuisnw.~. quando se impcUia. como já .~c tornaru uma trudiçilo, l]UC pelo 
menos naqueles 60 dias anteriores uos pleitos eleitorais, os politicas pudessem ir 
:10 rúdio, lt tclcvisilo- que silo os prindpuis mcios de comunic.:açiio de massot, 
rflpida comunicaç<1o - rwra que, utmvés desses in.~trumcntm os políticos 

pudc.,!oo.:lll transmitir su:1s mensagens. Mas nUo era para impet.Jir a 
lr:ut .. nli!oo.~oio de mensagem Uns rulitico.~ que o Governo lhes impediu ter 
acesso :10 rúdio c il tclcvisüo, através d:t Lei hdci1o; foi, isto sim, para evitar 
que :1 Naç:1o se conscienlilasst:, dcvidamentt!, de tudo que se pussuvu nos 
p:d[u.:in:-. c até nos porões dos p:dúcios. 

ApcS<lr de todns esses casuísmos, Sr. PrcsiUcntc, Srs. Senadores, o M DB 
foi cresc.:endo c, crn llJ7.J, o Governo se surprcecndeu com uma verdadeira 
;1v:dan-:hc dc votos d:1dos aos candiU:1tos da Oposiçüu. Um vcrdLillciro 
dilüvin eleitoral se ah:llcu sohrc o Govt:rno c :1i, então, a purtir de 1974, jú 
corncç:1ram :1 escassear os ar:IUtos Uo hip:~rtidarisrno. E :1í, entüo, passou-se a 
c.:olnc.:ar cm dúvidu o hipartidarismo. 

M:1s, uinda tcntou o Governo prolongar u experiénciu do bip.artidarismo, 
porljUc, incgavclmcntc, através Uo bipmtidarismo. é nwis fi1cil controlar a 
açãn d:1 c\:1:-.sc politica, E ncst:l tcntativa de procrastinur a climimlçi'io do 
hipartidarismo, um novo casuismo se criou que foi o "pacote de abril", cujos 
dois principais subprodutos foram, inegavelmente, a instituição do Senador 
hiónico c :1 :!Iteração d:1 rcprescntução politic:1 dos Estados. Tanto num, 
como no outro casuísmo, contido no bojo Uo "p:1cote de ubril", pmcc.:c-mc 
que o Governo se deu mal, principalmente com relação à instituição dos 
st:nadorcs biônicos, porque a Nação, simplesmente, não aceitou a cxistênciu 
de Scnac.Jort!S biônicos, E ineguvclmcntc, sobrt!tudo Já no sul do Pais, a 
próprh1 instituição da figura Uo Senudor biõnico garuntiu, praticamcntc, a 
vitória - podemos dizer com toda :1 segurança - do Scnudor eleito pelo 
povo, E sobretudo, também no Sul, garantiu-se, pelo menos, um número 
udicional de Dt:put:ldos eleitos pela legt!nda do M DB, numa espécie de 
rc:u;ão d:1 opinião pública contra a instituição do Senador biõnico. 

!·louve um outro casuísmo contido no bojo do "pacote de abril" que 
pussou meio desapercebido pela Nuçào brasileira c que, pessoulmente, 
considero bust:mte grave: a alteração du representação políticu dos Estados 
bmsilciros, Antes do ''pacote! de abril" essa representação era culculuda com 
base no número de eleitores de cada Estado, entretanto, o "pacote de abril" 
inverteu essu situação e passou a calculur a representação politica de cada 
Estac.Jo pelo número de habitantes. Pouca gente, até, se apercebeu, ou pelo 
menos a opinião pública pouco se apercebeu desse extruordinário casuísmo, 
onde o Governo, já não conseguindo mais tutelar a populuçào do Sul do 
Brasil - que é muis independente, população sobre a qual é scmprc muis 
difícil uo Governo t:Xt:rccr o controle - reduziu pura e simplesmente, em 
termo~ relativos, a representação, sobrctudo no Congresso Nacional, desses 
Estados do Sul do Brasil. Chegou-se ao absurdo de, em um Estado do Norte 
ou no Nordeste, precisur, cada partido, de um cociente eleitoral cm torno de 
20 mil votos para eleger um Deputado Federal, enquanto que um Estado do 
Sul prc:cisavu muito mais, c o caso de São Puulo é de uma evidê:nciu gritante. 
Um Deputado Federal no Estado de São Paulo precisa, de cada partido, fazer 
200 mil votos. 

Entretanto, Sr. Presidente, apesar de tudo isso, na prática, está esgotudo 
o elenco de casuismo. Tudo o que era passivei fazer para salvuguardar us 
nparê:ncias da democracia ndjetiva foi feito. Agora, realmente, só rt:stu ao 
Governo criar fatos pbliticos novos. Por isso, escondido sob o manto 
ilusionista da juruda democrucia, se pretende o mais ousado e, por que não 
rcconhccr, o mais competente golpe destinado a perpetuur o regime du 
dcmocrucia relativu. 

Se nesses J 5 anos de autoritarismo foram imensas us provus de 
incomf')etí.:ncia udministrativu, o mesmo não se pode dizer no pluno político. 
Os ideólogos politicas do atuu\ regime foram, inegavclmeme, compett:ntes c 
capazes para conciliar seus interesses continuistus com a violenta crise 
cconômicu a que fomos conduzidos. E que golpe é esse? Precisumente o golpe 
da cxtinçào dos utuais partidos, u pretexto do pluripurtidarismo. De repente o 
hipurtidarismo pussou 11 não servir mais; é preciso, portanto, eliminá-lo e, o 
que é pior, querem tutelar todos os novos partidos. Nüo são poucos os lideres 
govcrnistus que dizem, uberlumente, quuntos e quais os purtidos que podem e 
Ucvem ser criados, <JUe curacteristicus- avançam muis- ideológicus devem 
esses pmtidos possuir I! quantos c quuis dc nós deve t:ntrur cm tul ou qu:tl 
partido. Mus, do Governo, tem que ser um só partido. E quunto nwis 
nsiológico, mclhor. Doutrinu c Filosoliu é umLI hc.~tcira - scgunc.Jo ll 

Governo - <IUt: sú Ucve intcressur aos outros, aos menos putriotus, entre 
asp:1s, que não lêem pela sua cartilhu. Novos partidos, pelo que se pcrcchc, 
vir~to. Pelos pronunciumcntos dos maiores Hdcrcs governistas jú se ncrccbc 
que é quase que um fulo consumado. 

O Sr. Marcus Freire (MDB- PE)- Permite\', Ex•'! 

O SR. JOS~ IUCHA (MDB- I'R)- Com o maior pr:11.cr, nobre 
ScnaJur fo.lar~.·os Freire. 
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O Sr. Murcns Freire (MDB- PE)- Jú a Cl\Sa altura. não é uma quc:~tào 
llc ~c pcn;chcr qlle .~c parte para novos partidos, porque jornai~ desta d:ll:l 
tr;mscrcvcm dccl:uações do próprio Ministro da Ju!'>tiçu, segundo >lS quais, na 
~cgund01 l[Uint.cna de outubro, cstarú vindo mcnsugcm rHc~idcndal com o 
prujcto d01 n.:fornllllaçüo p:1rtidilria. E, neste projeto, dit S. Ex~. lmverú 
propust:l d:1 e;.;tinçllO do MDB c da ARENA. Port:.lnto,jú a essa altura, uma 
vcr~i'lll ofici:1l ou, qu:.mdo nadu, oficima do próprio ti!UI:IT Ja Pa~w da 
Justiça. Então V. Ex• fm~ muito bem cm analisar c:stc problema r•1rtiUúrio 
purque, cm nome do pluripartidurismo, como muito bem ;dirmou V. E.x•. '>c 
quer aC<lb;lr com os pmtidos cxistcntcs. Ora, se o plurip:Hiidarbmo legitimo 
nüo comporta limitaçõcs, nem quantitativas nem qualitativas não se: 
comprecndc que, cm nome: do rnuhipartidari!'>mo. se qut:iru comcc;;:1r pnr 
c.xtinguir partidos jit c.·ü~tentcs. Se defendermos realmcntc o princípio da livre 
aS!olll:i:lç:iu, du Jiberdudc de manifcstuçào do pcns:1mcnto, então tod:1s as 
correntes roliticas existentes no Brasil devem ter o direito de se cstruturmcm 
;1utonomamente. Oru., se isto é verdade, como entt1o querer sufocar 
agremiaçàc;:s políticas que, ao longo do tempo, se consolidaram com o 
MDB. cri;1ram re!ip;ddo populm e construíram um patrimônio? Portunto css;1 
reformulação partidúria, nas b:1ses u. esta altura anunciada olicialmente pelo 
Ministro da Justiça,,: na verdade mais um golpe que se quer praticar dt:ntro 
do chamado processo de abertura,.: a antítese da abertura, é o paradoxo, é a 
contrudição. E contra isso o MDB há de se levantar com todu a vecmi.:ncia, 
porque jú tcmos um patrimônio construído c não abriremos mão dcs~e 

patrimünio sem o nosso protesto c sem o clamor daqueles que estão 
idcntilicados com nossa luta. Parab~ns a V. Ex• pelo pronunciamento. 

O SR. JOS~ RICHA (MDB- PR)- Agrad<ço o aparte do S<nador 
Marcos Freire, que só vcm enriquccer esta minha despretensiosa manifes
tação. 

V. Ex• tem toda a razão, Senador Marcos Freire, quando enfatiza que, 
tal como qucr o Governo, a extinção dos atuí.liS partidos t: um golre dos mais 
terríveis que se quer pt:rpetrur contru, pelo menos, essa pequena abertura que 
o Governo foi obrigudo :1 :~dmitir, face ao clamor popular: inc:guvelmcnte. 
Hoje, o povo brnsilciro jol nJo pede mais democracia. simplc:smcnte resolveu 
fat.er democracia. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Muito bem! 

O SR. JOS~ RJCHA (MDB- PR)- Além disto, V. Ex• também tem 
todu u raâio quando cnfutiz~t, igualmc:ntc, que não há mais dúvida que: os 
porta-vozes do Governo já niio escondem st:u real propósito de obrig:~r a 
m:1ioria eventual, de quc dispõem m:stc Congresso, à extinçiio dos Partidos. 
Eu próprio recortei, dc alguns jornais que t:stcs últimos dias tt:m·se ocupado 
muito do ussunto, pronunciamentos dos mais eminentes lideres govt:rnistas. 
Aqui cstoí no Jornal d(J BraJil. do dia 5 de setembro, portanto da scmuna 
passadu, declarações do Senador José: Sarney, nosso colt:gu Senador c 
Presidente do Purtido do Governo, qut: diz o seguinte: 

"0 Senador José Surney connrmou que 30 parlamentarc:s da 
ARENA forum um forte de resistência à formação de um único 
partido governista (o ARENÀO) mas disse acreditar qut: vão 
acabar aceitando n fórmula oficial." 

Dcpois, ainda no dia 5 de setembro, no jornal O Globo, temos aqui 
declar:1çõcs da eminência parda (em termos politicas) do Governo, que ê o 
Ministro dn Comunicação Social, Said Furhat: 

"Ao reanrmar ontcm, cm Brasília, qut: o Governo niio fará 
umu rc:formu partidária, qut: lhe retire a maioria que detém no 
Congrt:sso, o Ministro da Comunicação Social Said Farhat disse 
que os atuais entendimentos poHticos busc:1m ~~ formuçiio de um 
único purtido de apoio - o A RENÁO - ao Presidente da 
República, excluindo-se a hirótt:se de coligaçõt:s". 

Fin:llmcnte, no O Estado de S. Paulo, do dia 7 de st:tembro o Ministro 
Pctrúnio Portcllu diz: 

"Pur:1 o Ministro da Justiça, Petrônio Porte\la, deve hllVt:r um 
só partido de apoio à Rcvo\uçl1o t: <lO Presidente Joiio Figueiredo, a 
SL'r forrn:tdo logo di.'POi!i dt1 dissnlução d:1s atuuis lcgcnd:1s, com a 
reforma rmtidilria. Ele afirm:1 que o Governo não pode abrir mlto 
da nwioria dn Congresso, no ;1tunl processo de abertura, apesar das 
reclamações de ulguns parlamentares da ARENA." 

Ora. Sr. Prc.~idente, j.-1 não hú mais dúvid:1, por esses prnnunciamcntu~ 
dn~ principai.'i Hdcres govcrnistus, dc q11e u golpe puru ser lk-sfcrido l'StiÍ 
apcn:1~ a!!uardanUo a formalidade de ser aprc:ciaJo pelo Clmgn:~~o. O que í: 

pior aind:l, ~cgundo palavra., do Ministro Pctrónio Portdi;L, o Govc:rnn niill 
pode abrir rnào da ~1aioria do Congre~:-.o no atual prm:c:~w de: <Jhertur;l, 
;tpc'ar Uc: rccl;m1>1Çtlc ... de al)!un~ p:trlamcntarcs da AIU:NA. 

()ue hc1c~ia politica, Sr. Presidente~ lmistir cm dwrnar Ue ahertur;l 
th:mo..:r;'ni.:a ao que se pretende l'<llt:r dt: man~:ir;.1 vigi:1da, c.:ontroi:1Ua, 
IU!Ciílda, 

O Sr. Marcos Freire (M DU- PE)- Esse pluripartidmismu vai ~c r tiLO 
arli\icial, l!Uílll\0 O hipurtidarismo 'lUC foi impos\ll hft :Ligun!'> anos. 

O SR. JOSt RICHA (M OB- \'R)- \'erf,ito. Qualquer reforma 'I"' 
pretenda o Governo concrctizur sem ouvir u voz da Oposiç~o. d:1 mc~ma 
Opusiçào que nas últimas eleiçôcs m:1joritúri~1S :.1bwçou m;ds dc quatro 
milhôcs de voto ... a mais do que o Partido do Governo, quulqucr rcl'ornw fciw 
ne .. sas c..:ondiçôcs, sem ouvir o P;lrtido du Oposiç~o. é inl\istir e01 rcali1.;.1r 
reformas casuhticas c, portanto. sem nenhuma legitimidade. 

Os Srs. Lá:~aro Barboza (M DB- GO)- E luiz Cavalcante (1\RE!\:A 
- AL) Permite V. EJt• um apartc, nobre Senador'! 

O SR. JOS~ RICHA (MDB - PR)- Com pram, nohre S<llador 
L:'11.aro Burbola. 

O Sr. Lãzaro Barboza (M DB- GO)- Eminente Scnudor Jesé Ric:h;1, 
quero pambeniz:1r V, Ex• pelo ~cu magnínco discurso dc~.ta wrdc. \'. E :o:.• 
infelizmente fala para a Bancada da Alhmça Renovadora ;\'ucion;tl quasc 
vat.ia, numericamente, mus lú está sentado o t:minentc: Senador por Al:1gou~. 
Lui1. Cuvulc.:u.ntc, que também solicitou a V, Ex.• qut: lhe conceda um ;.1p;1rtc. 
Eminente Senudor, o que há ~ cfetivamente um grupo de poder que quer 
mantcr-sc no podc:r a todo custo. Aquilo qut: é: essencial. que é: primordi;tl 
pura a cstabilidude das instituições políticas do País, ubsoluwmente não 
passa relu cogitação do Governo, que scria a Jcgitim:lçllo do poder em 
dciçõcs limpas e dign:1s desse nome. Eminente Senador José: Rich:t, confc'i~u 
<I V. Ex• que sou hoje um hornt:m extremumente prt:ocup:1do com o que vem 
;tcontcccndo no Puis, Veja V. Ex• que cn1 muitos países do mundo. c a 
História é fart:1 cm exemplos, povos pacit:ntcs, iiCOstumudos até:' 01 rnil~nios dt: 
~ubserviéncia e de escr:tvidào, chegaram uo ponto de explodir, tmtendo 
pcs:1dissimos sucrificios cm vidas e cm tudo dc: grandioso e bom que uma 
nuçt1o possui. Isso ocorrt:u nu China que, depois de: milénios de suhmissno. 
ucubou rebelando-se contra os abusos dos mandarins e das pott:nci;1s 
cstrangciras que dominavam a China. Possibilitou-se na Rússiu u 
implant:lçào, cm primt:iro plano, di! um regimt: comunistu, graças ex;1Wmcntc 
;tos ubusos dos Czures e de meia dúzia de privilegiados que detinh:lm tudo, o 
poder, u riqueza e o mando. No Brasil dt: hoje estão preocupados, puru t: 
simplcsmentc, t:m se perpetuart:m no podc:r, porque niio há nada, nmla. nada 
mais n:1s instituições políticas vigentes que se poss:~m identinc:lr com os 
propalados propósitos da chamad:1 Rc:vo\uçào de 1964, Preocupo·mc, 
emint:nte Senador, preocupo-me porquc: se enganam aqueles qut: suPõem que 
sendo o povo brasileiro um povo cordato a manso, de vocação cristã, de 
formação cristã, profundamente apegados às normas democráticas -
c:mbora a democracia, no Brasil, tenha sempre vivido seu~ altos c baixos
nllo tenha até: hoje: experimentado um longo pc:riodo de l!stabilidadt:, :1 nno 
ser no segundo lmpt:rio, quando o regime era um rcgime de gubinetc 
parlamentar c a Nação governava a si mesma, pela sua maioria, preocupo·st: 
eminente Senador, porque em verdade estou st:ntindo as coisas como uqucle 
g;1roto que, vendo alguém colocar um estopim num paiol de pólvora, corrt.:u 
para 11 ruo1, sentou-se no meio fio c colocou os dois dedos nos ouvidos. E lhe: 
perguntaram: o que t: isto?- .. E porqut: não qut:ro ouvir o estouro". 

O SR. JOS~ RICHA (MDB - PR)- Agcudeço o aparte do nobre 
St:nador Ulzaro Barboza que, com as consideraçõt:s aqui cxpcndidas, muit:1 
c:ontribuiçào trouxe :10 meu modesto discurso. 

Agoru, quero ter o prazcr de ouvir o Scnudor Luiz Cavalc:mte. 

O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA- AL)- Meu ilustre cnlt:got, com~:çn 
pllt pedir-lhe dcsculpus pelo fato deste meu ;Jpurte, niio dizer respeito, de 
mod0 :dgum, :1o temu do pronunciamento dt: V. E.x•, ncstu oportunidade. E 
lJUC cu cstuva cspcnmdo, com ansiedadt:. sua prest:nça, no1 tribuna, para 
render-lhe :1s minhas homenagens pelo e.xtraordinitrio serviço quc: V. Ex• 
prc:stou il Nnç;io L' muito c:m partic-ular uu Governo, dt:nunciando dcs.'ia 
trihuna, rcitcr:td:nnente, os vultosos contmbandos dt: cu fé pma o Paragllui. 
Foi a vo1 de V, E.x• que: levou, por ct:rto, o Sr. ~linistro da lnUt1stria t: do 
Cl1111i:rcio a procurar, na t1ltim:.1 semana. o Sr. Ministro do Exérdto, pedindo 
a cnlabnração vcrdt:·llliva para fazer ccssur os contri.1ln10dm, que o [\.lini~tw 
C.unilll Pc:nrw l'ah:ul>l w:~1rrcturt:m um rrcjuízo de mais de 500 milhôes de 
dl1larc:~ ali Tc~nuro Br;Jsilciro. Parahén~ u \'. Ex'. 
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O SR. JOSE RICIIA (M DH- PR)- t\f:r:idcço haswn\1: scnsihili101do 
e.~s;.t suu nwnifcst:u;r1u, Scnudor Luiz Cav:llcantc, c liUcru upenas, com 
humild:1de, di1cr que temos pro~.:urado aqui, dentro das nossas limitw.;ôc~. 
cumprir com o nosso dever. Considentmos que :~quclus denlmci;1s fit.cram 
parte Jestc nossll desejo de pn:slllr serviços lt N:u;ào. 

Nôs, quando nu.~ nwnifcst:lmos >Jqui contru o Governo, queremos qlll: 
liquc hcm claro que a noss:1 posição contm o governo niio signilic:~ ser contr:1 
o Brasil: somos a favor do País, dil Naçl'io hr;1silcira. E por isso me~mo, 
quando criticamos c até qu:1ndo o falemos com vcemênci;t, é porque lts vet.es 
cansu-se de ficar repetindo as mesmas cois<~s sem que, na maiori:~ das Veles, 
providências sejam tomadas por quem tem o dever de tomá-las. 

O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)-:"' Permite V. Ex• um >~P>Irtc'! 

O SR. JOSt RICHA (MDB - PR) - Com muito pruzcr. nobre 
Senudor Leite Ch;1vcs. 

O Sr. Leite Cham (M DB- PR)- No momento cm que V. Ex• profere 
na Casa uma tão oportuna alocução acerca da supressão violenta dos 
partidos, recebemos aqui em plcní1rio a visita de senadores franceses que se 
fat.cm acompanhar do seu ilustre Embaixador, 

, Veja V. Ex• que a ptHria da liberdade que ê :1 França, um modelo puw;t 
dcmocrucia, chcg>l no instante cm que V. Ex• levanta a suu voz, pum mostrar 
que os partidos, ou que a organização partidária, não podem sofrer modifi
cações desse teor. 

Mt'.l'.l'it•ur,,·/eJ Sénatt•urs: C' t•st wt piai.\· ir rt•cewJir I'Otre 1·isitt• ici (1/1 Sénar, 
t'll com{lfl~llic' de l'o/rt• Amha.uadeur. C e .wir, tJOII.f ,lt'rtJII.\" t•n l'otre ambu.1·.wde, 
qumuf t/011.\' Q/lf{Jf/,\' /' opporllmité d' 111/l' 1/IC'ifleur cmmai.I'J(JII('l', 

O SR. PRESIDENTE (Gastüo Müllcr)- Eu queria, cm nome da Mesa, 
ussociar·me às homenagens que se prcstum, no momento, através do Sen:ulor 
Leite Chaves, aos eminentes senadores franceses, da terra que tanto inspirou 
o Brusil, principalmente quanto à igualdade, fraternidade c liberdade. Boas
vindas aos senadores franceses, (Palmas,) 

O SR. JOSt RICHA (M DB- PR)- Sr. Presidente, é evidente que eu 
t;:1mb~m. como neste instante estou nu tribuna, tenho o dever de me ;~ssociar 
i1quilo que o Senador Leite Chaves já fez c àquilo que V. Ex•, na qualidndc de 
!>residente destn Casa, também o fez, saudundo a ilustre comitiva de 
senadores franceses. 

Eu só lamento essa infeliz coincidénciu, de estarmos, cx:ttumentc na hora 
em que nos visita uma delegação de senadores franceses, aqui a reclamar do 
Governo o propósito de acabar com a Oposição neste País. 

Ainda bem que eles não entendem o portugués, porque certamente eles 
nl'io entcnderium um>~ só palavra duquilo que estávamos :tqui u dcb<Jtcr. Isto 
fere, realmente, a consciência democrática de qu>~lqucr politico do munJo, 
pensar-se que cm algum país - c esse pais, exatamentc, ê o nosso - um 
Governo tem u coragem de, a pretexto de uma reforma partidária, acabar 
com a Oposição. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Permite V. Ex• um ritpido 
ltpartc'! (Assentimento do or:ldor.) Nobre Senador José Richa, V, Ex•. m:tis 
um:t vez, tem ruzào n:~s considerações que faz. Efctivamcntc, param povos 
de países muis civiliz:tdos e com tradição democrúticu, não d:'l, realmente, 
pura entender os cusuismos c o grau de arbítrio em que o Brnsil tem vivido j[t 
há 15 unos, Eu quero prestar a V. Ex• o meu h:stcmunho pessoal c espero que 
aind>~ csteju aqui o nobre Senador Marcos Freire. S. Ex• c c:u, ccrt:l wz, nos 
Estados Unidos, comparcccmm.ü Univcnidude de Alhuny, par:t discutirmos, 
convcrsurmos, trocurmos opiniões com um grupo de professores de Ciências 
Políticas. A ccrt:t :thura, num:1 convcrs:t informal, pcrgunt>lr:tm ao Senador 
M mco Freire e u mim como cru cssu história de cassuçito de mundutos c de 
eleições de governadores, como Crttm as eleições indirctas no Brasil. O 
Scnudor Murcos Freire c cu tentumos explicar. Todos, un:mimcmcntc, 
bulan,can1m a cabeça: "I don't !mdersrand". Pensamos que nu rcalid:tdc não 
nos faziumos entender bem, porque não falávumos hcm o inglés. Pedimo~ a 
uma noti1vcl brasilciru, funcion:lriu do Scn:~do, que fuzia um curso de PhD 
nuquclu universid:1dc, que fosse tr:tduzindo litcrulmcntc, dcvugarinho, pura 
que pudêssemos ser entendidos. E eles continuumm dizendo: "/ tlon't 
tuull'r.wmd". Niio passuvu pelas suus cubccus que pudesse, nus miios de um 
imico homem, o ('residente da Rcpúblicu, cstur todo o poder de arhítrio que 
manteve esta Naç:io :~joelhada c cxiludu dentro de si rncsnw, durante longos 
15 :1110.~. 

O SI!. JOSf. IUCHA (MDil- PR)- Tem V. Ex• toda a razüo. 
lk;1lmcnte, conforme jfl dit.i;unos, nenhuma nação llcrnocrúticullo mumlu, 
..:crtarncntc, utravês llos seus politico.~. cntendcriot isto que ucontccc rw Brw·iil. 

Continu:mdo, Sr. Presidente, goslaria de dizer yuc J'rcqücntemente o 
M DB 1: acu~adu de u;"u1 querer ..:ol;lhdr:u ..:orn a~ intt:nt,:IJc~ rclúrnmt:1~ 

dt:rnocratilantc~ do (inverno. Mas, como, Sr. Presidente c Srs. ScnaJorc~. 
pode o ~I DB t:tJI;1hnrar com um govcrnn 'Iuc quer :tcabar com :1 nus~a 

legenda'! Os propósitos do Governo são hast:mtc evidente.~. 
1-":11. parte desse prupôsitu govt:rnist:t: extinguir os :IIU>Iis partido~. cm 

primeiro hrg:u: cm segundo, cri:1r um só purtido governista: terceiro, 
.~uhdividir :1 Oposiç;io, de prcfcrênciu cm três ou nwis punidos. 

S;"1o nitidos os propósitos do Governo que antes eram, pelo menos, 
disfan.;allos. M:~s, hoje, já nem nwis tom:m1 o cuidado, os princ.:ip;1is líderes 
!!Ovcrnistas, de cscnndcr os propósitos do Governo, que são camctcrizados c 
cnnsub~tanci:Jdns ncstus trés medidas; extinção dos utuais purtidos, o qLrc 
equivaleu dizer extinç:.lo do MDB: criação de um só partido de apoio ow 
Governo: c subdividir a Oposição cm, pelo menos. três ou m:ris pmtidos. 

Sãu estes os propósitos do Governo. Como, então, cohr:t·sc do MDB 
colahoraç;io dentro daquilo que anunciam como propósitos dcmocmtÍI.ólntcs, 
se estão mais do que cVrdcntes, hoje, os verdadeiros propósitos do Governo'! 
Cu mo acrcrJit;tr nas ho;rs intenções do Governo, se :.to comcç;1r pela reforma 
purtid:'iria se cstú prceis:.1mcntc invertendo a ordem dus prioridude~'? Ao 
reconhecer o Governo a ncccssidude dn reformn polític:1, quer comcçi1·la por 
onde rJcveria terminar; pela reforma dos partidos. Entendo que os novos 
partido~ assim surgiUos trariio o mesmo pecado origin;tl, os mesmos vícios 
dos atuais p:trtidos, porque serão criados de cima paru baixo c, portanto, não 
tcr;io nenhum:! Jcgitimid>~dc. Prcliro, então, que continuem os >llu;Jis. Pelo 
menos o MDIJ, hoje, é um partido autêntico: ê um p:trtido que fui se 
lcgitim;mdo, :1pes:tr de todos os casuísmos, ao longo dos anos, :rtr>IVés de 
cada elciçiio. 

O Sr. Humberto Lucena (MDB- PB)- V, Ex• me permite um aparte'! 

O SR. JOSt RICHA (M Dil - PR) - Pois n;io. 

O Sr. Humberto Lucena (MDB- PB)- Ouço, com :1 >~tenção que me 
merece V. Ex• .. o seu importante discurso sobre :1 pretendida rcformulaç~o 
p:rrtid:'tri;t. J:'t ê tempo que nóf., aqui no Plenário, abordemos n questão pan1 
um dch<llc mai.~ profundo que possa preceder o envio uo Congresso N:rcional 
do Projeto do Senhor Presidente d:t República cm torno do assunto, pois, 
como hcm esclareceu V. Ex• cm suas palavras, é público c notório, pelns 
dcclar;lçÕcs dos porta-vozes aliciais, o anUncio de que li mensagem cst;.'1 
sendo preparada. Aind:1 hoje, o Sr. Presidente da ARENA, Senador José 
S:rrncy, cst:'l cm todos os jornais afirmando que levou ao Senhor Presidente 
da Rcp~hlic:1 o result:ido de umu consulta feita ao seu p:trtido, da qual 
resultou, por maiori:.t csmag>Jdora, u opinião de que os dois aluais partidos 
dcvcri:1m ser extintos. Om, Senador José Richu, isso é absolutamente 
:1hsurdo. Se a ARENA entende que deve se extinguir, que convoque um>~ 
Convenção Extraordinária, rJe acordo com os seus estatutos, c promova su;1 
autodissoluçiio, mas que não persista cm terminar os seus dias 
conjunwmcnte com o MDB. Nós estamos sutisfeitos com o nosso Purtido. E, 
justamente por ser ele um Partido autêntico, que está procurando expressar o 
pcnsumcnto do povo brasileiro cm todas as questões vitais, de importánciu, é 
que o Governo csti1 se incomod>~ndo. O Governo nUo deseja u rotmivid:tde do 
poder; teme que o MDB, nas próximas eleições de 19M2, f:tça maiori:1 mts 
Casus lcgislutivus, cm gmnde parte dos Estudos, c consiga eleger o nwior 
número de governadores e de senadores, Por isso resolveu fechar questão 
quanto it extinção dos dois pnrtidos. 

Agor:1, o que me parece ubsolutamcntc inconcebível, daf eu :lind:t ter a 
cspcmnça de que o Governo recue desse intento, é que se insist:1 cm promover 
11 c.'<tinç;io dos dois partidos :Jtravês de um simples dispositivo leg:tl. Os 
partidos, como se tem rJito c :Jiirmado, são pcssous jurídicas de Direito 
Plrhlico, com pcrson:rlidadc jurídic>l, com cst;ltUtos, com programas, 
rcgistraJLJ.~ na Justiça Eleitoral, c só podem ser extintos ou por si próprios. ou 
atmvés de um:t decisão judicial. De form:t que qualquer projeto de lei que 
venha a propor a c.'<tinçilo Jos purtidos, atr:rvês de uma simples lei orllin{tria, 
ou mesmo cumplcmcnwr, n:io passu Uc nwis uma \'iolênciu inornin:helliUC ~c 
praticm:'t no Pai.~. Scri1 :1 Maioria extinguindo u Minoria- cuso inédito nos 
An:lis d:1 polfticu universal. E, como bem disse V. Ex•. digno de uma 
denúncia inclusive, ao exterior. Mas jll afirmou com muita propriedade, o 
nobre Presidente Ulysscs GuimurUucs que, se isso acontecer, nós iremos butcr 
lts porws da Justiçu, puru que o Supremo Tribunul Federal dé u su11 Uhimu 
puluvra sohrc muis este golpe <JUC se qut:r asst:stur contr:t us oposições hrmi-
lcims, representadas pelo Movimento Dcmocr{Jtico Brasileiro, ' 

O SI! .• JOSt IUCIIA (MDB- /'RJ- V. Ex• tem toda a r:11itu. A ,c 
perpetrar isto, que j:'1 nranifcstmncnte é intcnçiio do Gn\'crno, isto 1:. a 
viull:uciil tlu c.,tinç·~lo du Pilrtidu llil Oposh;lw, tcrú sido num ;1h1 ilegal, 
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dc!!itimo c até imoral, porque nüu ~c admite que, no jo!!o dcnltl(.;TÚtico, _ 
pelo me.nos ~esse: n (.;ílnlinhn cm que:, sc anunc:itt, ir ti cntrttr csta N;u,;;1o- ntu1 

~c, ;Jd.mllc, n:allllL!Ilte, lJUL!, pi! IH força, se extinga o Partido da Oposiç:io, 
pnn~:Jpaln1ente quouu.Jo, >~pesar dc todos os c:01suísmns, vi: css~.: Panido de 
Oposiç:io um;~ pr:rspL!ctivll de chegar uu puder. 

O Sr, Aloy~lo Chaves (ARENt\- PAJ- Pr.:rmitc V. Ex• um ;1partc'.' 

O SR, JOSt RICIIA (MDil- PR)- Sô quero concluir a resposta ao 
Senador l-lumhcrtu Lucena. 

.E~t.rcwnto, o. que me preocupa :linda mais ncs."a pretcn:-.a reforma 
P,'trllduna que n Govcrn~ ~stú querendo implantur no Pais, não é, pura c 
sJmpl.csmente, o fato de t:lmunar u.m<~. perspectiva doM DB cheg:1r ao poUer c, 
c~ml Jsso~, estahclc:er-se a altern:1nc1a do poder. O que me prcocup;1 m<~ís 
;unda sa? ~s rcJit:r:tdus m:.m1fcstações de propósitos continuístas e 
perpetuacJomst.:.Js do poder; o. que eles quert:m não é simplesmente impedir 
que o M Dll SCJU uma altern<tiiVll de poder; o que eles não qut:n:m é pt:rmilir 
nenhuma <Jhcrn:.uivu de poder. 

E u isso que prdcndo, mais pura a frente, chegar no meu discurso. Isso 
deve servir de alerta não só aos oposicionistas; não só aos homens do MDB: 
nilo só a todos os que têm uma tendência oposicionista: mus deve servir de 
alerta, sobretudo, a todos os democratas que, graças a Deus, <tind<t 
rcpre.~entam a imens<t maioria da Nação brasileira. 

Concedo o aparte ao Senador Leite Ch:IVcs c, cm seguida, ao Senudor 
Aloysill Chaves. 

O Sr. Leite Cha.-es (MDB- PR)- Senador José Richa, realmente a 
intenção é essa. Mas, creio que, se houvesse uma mudança de 
l.'omportamcnto e fosse desejo do Governo apresentar :10 Pais uma 
n:formuluçào partidária completa, cm que os par:imctros obedecessem ao 
que r.:sta bclcce o Direito c o senso comum cm toda parte do mundo, o nosso 
partido não se recusaria a dar sua colaboração, desde que houvesse uma 
rcformul:u;ào ampla, sem endereço certo, cm que, digamos, o instituto da 
sublcgenda não fosse nem sequer objcto de cogitação c se assegurasse aos 
piiTtidos a oportunidade de se coligar. Porque, talvez, quando as teses 
especílicas se defrontam à apreciação do Pais, acho, até mesmo, que a 
oportunidade de dois ou três partidos de oposição, que se pudessem coligar, 
poderia servir melhor à causa nacional do que a e~istência de dois partidos, 
que gastnm mais energia na mantença de uma aparente unidade do que 
mesmo na luta em favor das teses verticalizadas. Mas não sei se será 
realmente essa a intenção. O desejo cfctivo é este: assegurar uma permanência 
mais duradoura no poder. Mas asseguro a V. E~•. se o projeto vier cm termos 
de manietar o País e assegurar permanência do partido majoritário, 
exclusivamente cm razão de interesses de dividir oposições, asseguro a V. Ex• 
que as oposições estarão unidas. Então, seremos um partido só. Se não 
houver a condição, a possibilidade de coligação c de os partidos existirem, 
como dcv:m cm seu mundo c~istcncial, como entidades de Direito Público, 
então, seremos dois partidos, Seremos, indiscutivelmente, dois partidos, um 
de governo c outro de oposição, ainda que reformulemos a direção do nosso. 

O SR. JOSt RICHA (MDB- PR)- Agradeço o aparte do meu 
nobre coh:ga Senador Leite Chaves, Ouço agora o aparte do nobre Senador 
Aloysio Chaves. 

O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA- PA)- Nobre Senador José Richa, 
não vou entrar no mérito da questiio, como se ela estivesse já, no momento, 
colocuda para decisão do Senado, a favor ou contra a extinção dos atuais 
partidos. Desejo, porém, observar a V. Ex• que o debate destu matéria é 
extremamente oportuno. Jâ tive ocasião de dizer, nesta Casa - quando 
muitas vezes se levantaram vozes dentro do partido de V, E~• contra esse 
debute, achando que era uma manobra do Governo para distrair a opinião 
pública-, que aqui, no Senado como na Cúmara, é que essas questões devem sc:r 
colocadas, essas c todas as demais questões de natureza politica, para um 
umplo exame, par<~ uma análise pcrcucientc, para o debute acurado, a lim de 
que, por viu do Congresso, se possa chegar u uma solução politica 
consentüneu com os interesses nacionais. Portanto, a colocuçào que agora o 
M DB, de maneira sistemática, vem fazendo, abrindo seus pronunciamentos, 
h(J muis de dez ou quinze dias, u respeito da rcformu purtidáriu. o 
pronunciumento- repito- está perfeitamente de ucordo com a nuturczu do 
tema c com a oportunidudc do debate. Quero, entretanto, fazer ulgumi!S 
coloc:tçõus de curá ter gerul. V, Ex• sabe que o bipurtidurismo não deu os 
resultados espr:rudos no Pais, ou porque não se adapte fi {ndole do povo 
brnsileiro, ou porque tenhn sido criado de manciru urtiliciul, de cima pura 
hai.~n. ou uindu porque u conjunturu politica, com essu abertura, é 
cumplelllmentc diferente duqucln que motivou u criuçào dos dois purtidos: 

cnl\111, por qualquer circunsttJncia, o quadro i: diferente c exige uma nova 
e'trulura p:trtidúria no Bra~il. O eminente Senador pelo J>aranú proclamou, 
hú poucos momento~. no sr;u discurso, que os dois partido~ surgirum com 
todo.' ti.\ viciu~. l:orn pecado ori~inal; ent~o. os dois p<trtidos, utr:tvl=i da sua 
criaç:io, da maneiw como foram in.~titucion:tlii'.ados, ou seja. o M DB, atravi:s 
dn tempo, con.~eguiu, cnm um trabalho de dccantuç~u. c::liminnr esses vícios e 
lic:tr apenas com iiS virtudes. V. Ex• colocou, no .~c:u discurso, :1 questilo, 
como .'oe se tr:nasse, aqui, llt= uma confronlilçào entre umu tendência 
cnntinuista c um;.~ outra que visa a alternáncia do poder. Ora, a rd'ormulaçiio 
doq uadro pmtid!1rio para o pluripartidurismo é que vai, exatamcntc, ensejar 
essa altcrnãncia no poder. de uma manciru mais efetiva c, talvcz. mais 
imt:diatot. Portanto, niio h:i esse propósito oculto, nem uma intenção 
!~Uhliminar, n:t medida anunciada pelo MDB c objcto de debate nesta C<1sa. 
De outro lado, nobre Scn:tdor José Richu, o M DB- não vai nisto nenhuma 
censura acre c nc:nhuma observação impertinente-, através de alguns dos 
st:us mr:mb~os- se não de muito.~ de seus filiados-, tem uma dupla posicão: 
uma ostcnstva, contra a extinção partidária, c uma outra, subtt:rrâne<J, que 
corre por r:sta Casn, passa pela Câmara c chega até a todos os recantos 
nacionab, favorúvcl à extinção partidária. Vamos vt:rificar a coerência dessas 
posiçÕt.'S na votação dessa matéria. O nobre Senador Leite Chaves ac<tba de 
7~itir uma reformula:ão ampla, coerente com uma entrevista, aliús, que deu 
a Imprensa do Paranu, que 11, há algum tempo atrás, na qual S. Ex•, também, 
julgava conveniente que se fizesse um amplo exame, como agora acaba de 
rc.:afirmar, uma amph1 reformulação do problema partidário. Então, V. E~• 
v:ti verilicar que atr;wés desse debate cncontmrcmos uma solução, mas a 
solução será c:ongrcssual; no momento cm que se afirma que essa solução serií. 
congrcssuul .. :.1lgui:m do MD~ ~iz que será uma tirania da Maioria, porque a 
ARENA va1 1m por a sua dec1sao ao MDB. Então, pondero a V, Ex• eU Casa 
que, nos Congrc:.~sos, as M<.~iorias decidem, niio apenas pela e~pressüo dos 
elementos que a compõem, mas também com apoio, às vezes, de elementos 
que inh:grum a Oposiçiio, e tenho certeza de que ncsla matéria teremos 
posições divergentes dentro dos dois partidos. Portanto, será a vontade do 
povo, através da sua representação parlamentar, que irá decidir essa matéria, 
por viu con~rcssual mas mediante um consenso, um entendimento, que 
levaremos atr: o e~trcmo, mas chegaremos ao exame exaustivo de todas as 
possibilidades de entendimento para composição dessa lei partidária, sem 
ncn~uma posição aprioristiea, a não ser esta que jú tomou, ostensivamente, 
oficialmente, ~ ~ ~8, de não admitir a possibilidade da sua extinção, porque 
purte do raCIOCIIliO de que sendo os partidos políticos entes de Direito 
Público, eles, tendo .registro próprio, só podem se c~tinguir por via judicial 
ou por uma auto-dissolução. Já se pretendeu - c peço desculpas por me 
alongar, pois não quero voltar a interromper o discurso de V. Ex• -, jâ se 
pretendeu, repito, i.nclusivc, esse fundamento aqui, c nessa oportunidade se 
afirmou que o partido não é t:qucla associação a que se refere o ~ 28 do art. 
153, aquela entidade de Direito Civil, como um clube, uma asSociação 
cultural, uma cntidadt: recreativa, filantrópica; o clube, ao contrário é uma 
entidade de Direito Público. Por isso mesmo, a sua criação assim ~orno a 
sua cxtinçiío estào previstas na Constituição- a criação c a c~tinção- c a 
Co~~tituiçào at~al diz, no § 4~' do art. 152, que a e~tin'ção dos partidos 
poiJtJcos far-se-a na forma c nos casos previstos cm lei. 

O SR. JOSt RICHA (MDB- PR)- E o que diz a lei? 

. O Sr. Aloyslo Cha•es (ARENA - PA) - A Lei ntunl, n lei não é 
1mutuvcl, ela pode ser modificada; c se amanhã, por uma deci:;iio que resulte 
de um consenso do Congresso Nacional, Senado c Câmara, se ambos, ... 

O SR. JOSt RICHA (M DB - PR) - Então, raz·sc uma lei pnra se 
adaptar a uma vontade maior, 

O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA - PA) - ... ARENA c MDB, 
resultarem cm estabelecer condições que os atuais partidos não venham a 
preencher, de tal maneira que eles precisem se transformar, esse processo é 
absolutamt:n~tc constitu~ional, é rigorosamente legal. Peço desculpas a v. E~• 
~ela cxtcnsao dc.sta mtcrvençào, mas é que cu não desejava estar 
mtcrr.ompendo maas vezes o pronunciamento de V. E~•. que ouço com muito 
respc1to. 

O SR. JOSt RICH~ (MDB- PR)- Quero, untes de mais nudn, con· 
cardar com alguma co1sa do que V. Ex• diz c infelizmente discordar 
du muioriu das suas colocações. Concordo quando 'v. E~• diz qu~ estu Casa, 
c so~rctudo .o C~ngresso Nacional, deve ser ofonu" de debates dus questões 
polf~Jcus, c, mfehzn~cnte, .. nua tem sido, porque us grandes soluções são pré· 
fubncu.dus no Pai{ICIO, e suo, :1qui, apenus enviudus p:1ra simplesmente serem 
formul1zudus c transformadas em lei. E discordur, sobretudo, quundo V. Ex•. 
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:ilcgandn 11 dircih, qul' tcrn :1 ,'\l:rinr·ia dc t:\tin!_,:llir :1 :\linnri:1. di/L'f, 
irwn~11ndu um artigo da Cnnstituil.;'ào, qut: ;r t:;(tin(,·i'w dos atuais p;rrtidl1 ~ se 
t';rr,·r mcdi.rnlc 11 qrrc c.~talldc.:e :r kL 1\la~ o que c~l:lhekcc ;1 Jci'.1 t\ ler 
C'l:ihdc-.·c 1!111 qru: cnndi~·tlc ... tb ranidu~ ~crúu cxtintm'.1 Dc:~dc qut: lh'Í\l'lll Jc: 
.:umrrir dctcrminadas e:d~i:ncias. Que cxigCncias sào essas'! Vinte c cinco rnr 
.:cn\Ll de dirctório~ muni.:ipais, ram poder e.xistir um dirctório cstmlual, c pdo 
mcrw~ s btadn:-. l!tlll,tituircm um dirct(Jrio n:gitmal rara pot.lcr cxi~tir n 
pilrtidLl. Portantll, .rí estú u únicil cundiçào <ltm.,..í:s da qu;rl um partido 
1
wlitico pndc ":r c\ tinto. E arw\'cit;rndo o próprio argumento invocado pilr 
\'. h'; lll[UC pndcr[r a Maitlria- isto sim- é aumentar ou diminuir essa:-. 
t:\igência .. jú cuntid:r' na lei, mas não rodcr;'l, \Ímplesmcntc poryue í: Vllllt;rdc 
dn 01 impo. mudar a lei para, ~implc.:smcnt~. possibiliwr a c.xtinç;'io t.lo Partido 
da Opo~i~:10. 

Concordo Clllll a premissa de V. Ex• de que lts maiori:ts deve ~cr 
a.,~cgurat.lo o dirdto de vot:lr c cstotbclcccr normas gcr:tis. Entret:mto, V. h' 
t;rmhl:m não h:i de deixar de concordur comigo, quando unrmo que dentro 
disso tudo hú uma f;tixu que, cm política, se ch:unu dc í:ticu politica. Fora 
dessa faixa, ncnhum<t Maiori<ttcm o direito de impor a n~:nhunm Minoria se 
ela "deve ou n;itl continuur existindo. Ainda muis, quando a gente percebe que, 
ncstu prúpria Casa, ;t Maioria que o Governo aqui detém não é uma Maioria 
tüo lcgitim;t assim, rorquc de Senadores clcitos pelo vot_G popular l: a 
Opllsiç:1o l!Ue tem m:tioria nesta C:tsa e não o P<trtido dü Govcrno. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Permite um upurtc, nobre 
Senador'! 

O SR. JOS€ RICHA (MDB- PR)- Só uma rúpida observação, por 
favor, porque o meu tempo já está esgotado. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- A propósito do que V. Ex• 
ac:tba de dizer, quando a Maioria exorbitu o direito de Maioria ai í: que vem 
o Direito de Revolução por parte da Minoria. t: um direito lcgitimo o direito 
de revolução, quando a Maioria exorbit<t. 

O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA- PA)- Nobre Senador, desejava dizer 
:t V. E.x• o sesuinte: primeiro, que a Minoria é indispensável li existência do 
n:gimc democrúth.:o. Os direitos da Minoria têm que ser respeitados: m<~s, no 
momc:nto, o que se est{t discutindo, cm tese, e não estou aqui tomando 
rartklo a fuvor desta ou daquela solução, o que está se discutindo, cm tese, í: 
a possibilidade de a maioria, maioria que pode envolver elcmc:ntos da 
ARENA e do MDB, a maioria da ARENA chegar a uma lei que modifique 
:rs condições <~tuais de funcionamento dos Partidos políticos, 
Constitucionalmente, isto í: possível: politicamente, é possível: a via é a via 
congressu:rl, não é necessariamente a muioriu da A RENA, pode ser a maioria 
do Congresso brasileiro. A ulegução de que o Governo prepara as leis .. us 
imrõc oro Congresso, V. Ex• sabe que ela não tem consistência. Aqui há 
inúmc:ros projetas do Governo que têm recebido parecer c votos contra de 
elementos du ARENA, na Câmara c no Senado. N<ts Comissões Tí:cnicas, 
inclusive cm plenário, t~:mos aprovado, c não são poucos, projetas de 
iniciativa de eminentes Senadores do Partido de: V, Ex•, c nu Cãmaru, 
projeto.\ de lei. Leis recentes que tramitaram no Congresso Nacional, da 
maior imrortãncia, rclucionudos com a unistia, relacionados com a 
rcpresc:ntaçrto discente nas universidades, o Partido do Governo, u Maioriu, 
teve liberdade paru cstabelcccr a sua posição politica parlumentar, sem 
nenhuma sanção, sem nenhum impedimento, sem nenhum construngimento. 
Tanto que a lei da rerrcsentaçào discente acabou sendo uprovada por 
decurso de pruzo. Veja V, Ex• como se comportarum elementos ronderávcis 
dentro do prórrio Purtido do Governo, Dizer que o Governo manda c 
si.,tcm:ttic:.lmc:nte se uprova, V, Ex• subc que realmente esse futo não existe 
ugoru. Agoru, todo governo politicamente organizado, num regime 
democrático, se upóia num partido c esse partido tem que dar suporte político 
:to Governo nu medida cm que julgue necessário 1: indispens{lvel fuzê·lo. Isso 
ocorre cum relação u qu:llqucr democruciu moderna que nós poderíamos 
;rprcscntar como exemplo, nüo vou enumerar porque í: dcsnccess(trio, mus 
sabe V. Ex' que nilo hí1 nenhum governo, num regime politico dcmocrfltico, 
que n:1o se :1pdie num purtido rolftico que lhe dú sustentw;iio, lhe dú suportc 
politico, Só que arrovando como o Governo nos manda, examinando u 
matéria, modincaru.lo-a, ulterando-u, niio constitui nenhum demérito panr u 
Maiori:r, puru esta Muiorill, paru este Purtido, par:r u ARENA, como niio 
constituiu 1w russudo, rura nenhum Partido, inclusive pura o PSD, quundo 
c~ teve no Governtl, ruru o PTB, quundo esteve no Governo, rnra :.ts Maiori:ts 
que c.~istir:un untes c que aprovnrum us medidus concretus c dermn surortc 
:ros governantes então constitu!dos. 
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O S!t ,JOSf: RICIIA (i\lDB- PR)- N;'w cuncnrdo cnm V. 1::>; 1 nern 
;~~·hn que o;cja <~nca~ittol!c ~c e~tabeleccr paralclns entre a sustent<ti.;'<.UJ politil'a 
que, cm qu:rlqucr regime plenamente dcmocrlrtico, um rartido tem a 
nhri~a~:·l\1 t.ll.' t.lar ill!UCic LJUC cMit no E:o.:ecutivo, rcprc~entando c~~e lllCMlltl 

flill'tit.ln, ~o'tHll u que acomccc hoje cm t.liu. Nem prcvalt:cc o~ urglJillctHu~ de 
\'. 1.:\1 :o.ct-:undo tl~ qu;1is aqui, cm muitas matérius, tanto o MDB tem votado a 
f,JI'tlr de ;tlgun~ pmjctns dt> Govcrno, como ii Maillria do Governo tem votaUo 
•dt!tlll~ prujetos ()o MDH. Veja V, Ex• que atê mc~mo nas yuestõc.-. 
admini .. arativas, qu:rrulo o lirto politico não deveria prcvalcccr, assim mesmo 
rrcv:rlcce, veja, v. Ex•. o número de proposições qlre aqui fontm 
:tprc~cntadas, rw plano :~dmini.~tr:llivo, c que, simplesmente, :r t\.l:rioria 
deveria c~Htr junta c se negil a emprcst:tr o seu apoiumt:nto. Isto sem filiar nas 
yueshics politicas, porque ai. então, í: scrnrrc questão rcchuda. 

O Sr, Aloyslo Ch11vcs (ARENA- PA)- V, Ex• comete um equivoco. 

O SR. JOSE RICHA (M DB - PR) - Eu quero apenas concluir. 

O Sr. Aloysio Ch11vcs (ARENA- PA)- Permite V. Ex• só um pcqu~:no 
;rpartc'! {Assentimento do orador.) A questão administrativa, nobre Senador, 
n:1o í: um comparlimento estanque. Não hã um compartimento cstunquc 
entre a AdministraçUo c a Politica: hã atos administrativos que têm grande 
implicação imediuta na área política c hú atas políticos que têm grande 
rcpcrcusstm nu áreu :tdministrativa, 

O SR. JOS€ RICHA (M DB - PR) - Perfeito, é justamente isto que 
quero colocar. 

O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA- PA)- Estabelecer compartimentos 
est:mqucs í: absolutamente impossível. Só que aprovumos medidas, como V. 
E'<' dil, de naturezu administrativa, porque elas são indispcnsávcis uo 
desempenho de uma politica administrutivu do Governo, estabelecida de 
:tcordo com um programa que foi enunciudo. Então, é uma medida 
administrativa, mas tem que ser apoiada, porque está de acordo com um 
programil estabelecido pelo Governo. Mas ela não deixu de ter, por isso 
mcsmo, um forte conteúdo politico. 

O SR. JOS€ RICHA (MDB- PR)- Mas é evidente, eu sei e, também, 
não fuça política de ontem para cá, inclusive, já passei, como V, Ex•, por 
Executivo para saber quais as implicações até mesmo de matérias 
administrativas, quais as implicações politicas. 

Mas o fato a que me quero referir é que nem nas mais comczinhas 
questões :tdmlnistrativas a Maioria tem em r restado colaboruçào àquilo que u 
Minoria tem rretendido instituir pura aperfeiçoar ou atender a uma 
Ucterminuda carnuda da população. E nas questões políticas, então? Ai nem 
se discute. A maioriu arenista aqui tem, inclusive, votado contra o seu 
progruma. para atender às determinaçõ~:s do Executivo. Uma prova disso é a 
clciçào diretu, que consta do partido de V, Ex• e, entretanto, até agora, sob o 
:rrgumcnto da inoportunidade, todos os projetas aqui apresentados, uté 
mesmo por parlamentares do partido de V. Ex•. têm sido sistematicamente 
rcjeitudos. 

O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA- PA)- O MOO não pbde falar em 
oportunidade ou inoportunidudc. Esse argumento V, Ex• e seus eminentes 
colegas devem eliminar, de hoje cm diante, porque o MDB sempre sustentou o 
pluripartidurismo, se confessa uma f~:deraçào de oposições, reconhece que 
essus oposições devem desmembrar-se para constituir novos partidos, mus, 
upcnas, nilo é oportuno fazê-lo. Portanto, esse problema de oportunidade 
existe paru o M DB. E por que existe? Porque us decisões politicas - V. Ex• 
sabe melhor do que cu, é político militante hú mais tempo do que cu sou-. V, 
Ex• sabe que us questões polfticus têm uma oportunidude,hú um momento de 
serem tomadas us decisões, de serem concretizadas us medidas. A mcdidu 
rode ser extremamente útil neste momento, nesta conjuntura, e deixar de sé
lo duqui u dois, cinco, seis meses. De outro ludo, ncssu que.o;tão de eleição 
indiretu, V, Ex•. como o MDB, c politfcumcnte decidindo, V, Ex• quer apenus 
que a Maioria seja cuudatúriu da Minoria, que u Minoriu vá dizer-nos quul i: 
o momento cm que se dev~: uprovur cleiçilo di reta, quul í: o momento cm que 
,,c deve aprovur uma clciçào pura prefeito de Capital, quul {;o momento cm 
que se deve fuzcr a revisão de uma lei cssenciulmmte potrticn, como u 
chumadu "Lei Falcilo", Neste caso, 11 Muioria dcsnpnrcccriu como muioriu 
poUtir.:a, pllr:i seguir cuudatúriu i1s dccisõcs politicas do M DB. Nilo cslumos 
num tribunal de justiçu, niio somos juizes, somos pol!ticos c· tomamos 
decisões plllitictts, de mlturczit eminentemente polftictt, Nito hir ncnhumu 
contrudit;ilo, nenhuma incocréncin entre :t minhu posiçito, hojc, cm votm um 1 
rrojcto oriundo do Governo ou de iniciutivu de qunlquer pnrlnmentur 
l:nntr:'trio ir clciçiio Uirctu c. umunhii, uprovur u clciçilo di relu, como desejo 
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que ela ~cj<~ aprovaUa c instituiUa. E unw quc~ttio puliticu c nc.~.~a <juc~tiio 
politic:1 o úrhitro Ua cunvcniênci:1 ê o meu PartiUo c niio o M DB. 

O SR. JOSf: RICHA (M DB- PR)- Pcrfci!O, nem cu, nnhrc Senador 
Alnysin Chaves, nem cu quero timr da Maioria esse Uircito 4liC ela tem. 
Apenas, usei este uq;umcnto para Ucrrubar umu considcraçi'io feita por V. Ex• 
Uc que aqui, nesta Casa ou no Congresso Nacionul, freqUentemente - c 
quem ouve pensa que isso acontece todo di:1, matérias originúrias c 
aprcscnwdas por p:~rl:tmcntarcs d:1 Oposiç;io s:io :tqui votadas pelo partido 
de V. E.'i.' Apenas usei esse :trgumcnto para justilicar a colocaçtio, a meu ver 
crrad:1, de V. Ex• quanUo quer dar essa informaç:io. NUo.ncgo :'1 Muiori:~ o 
direito que ela tem, como Maiorin, de julgar du uportuniU:tUc, da 
conveniência das medidas de car:iter político, 

Entretanto, também gost:tri:t de f:tzcr um reparo, quando V, Ex• dil que 
qu;tndo ~c referiu 1t Maiori:t vowndo a cxtinç:io de partidos, nUa quis rcli.:rir· 
se upcn:ts tt Maioria constituídu por um só partido. 

E nem cu quis, t:tmbém, fazer esta conotução. Acho que o prohlcm:t 
ético Uc se extinguir a Minoria wnto é válido, constituída u M:tioria por um 
só partido, como constituíd:t eventualmente com votos :tté do próprio partido 
que cst:'1 sendo extinto. Apenas, não considero moral c legalmente válida a 
tese de que css;t Maiori<~ cvcntuul de um só partido, ou atruvés de coligação, 
tenha o direito de extinguir a Mionoria. Ntio posso concord:tr ubsolut<tmcntc 
com cssu tese cx:trad:t por V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE(Gastào MUller)- Queria avisar ao nobre orador 
que seu tempo cstl1 esgotado. 

O SR. JOSt RICHA (M DB - I' R)- l'eço um pouco de tolenincia 
porque gostaria de concluir meu pensamento, 

Apenas gostmia de diLer que, para dcmonstmr a honcstid<~dc d:ts suas 
intenções dcmocratiz<tdoras, c com isto ungariar a confiança du N:tção, jú 
csc;ddudu de promessas, c contar com a coluboração da Oposição, dcvcri:t o 
Governo comcç:tr por onde devem iniciar·sc quaisquer rcformus políticas 
dcmocr:'tticas, ou seja: pela extinção das leis autoritárias c pela climinução do 
urbitrio. Por aí é que devcri<~ começar a reforma politicu. 

O que está acontecendo é, simplesmente, uma inversão da ordem das 
prioridudcs. Reconhece o Governo que é preciso haver uma reforma polític<l, 
~:orno finalmente consideram todos, inclusive os homens do Governo, que é 
chegada <1 hora de devolver u Dcmocr:tcia ao Brasil. Só que começum pelo 
último item da reforma política destinada a impl:mtar :1 Democracia no 
Brusil. Que se elimine cm primeiro lugur. pura demonstrar as boas intenções, 
;1s leis do arbítrio: faça-se primeiro a reforma política, Jú estão revog;1das'! 
Não, nenhuma dus leis de cxccção estão revogadas ainda, nobre Sem1dor 
Aloysio Chaves. Aí está u draconiana Lei de Segurança Nacional: aí cstú a 
Lei Uc Imprensa; aí está u injusta lei antigrcvc, aí a inícua Lei F:ilcão, aí cstú o 
l'amigcrullo Pacote de Abril c tantos outros instrumentos de exccção, E, par:t 
mim, nem são válidos os urgumcntos de que não mais existe o AI·S, porque 
cm lugar dele estão ai us salvaguardas que, cm determinados capítulos, são 
~tté piores do que o AJ-5. Porque, se pelo AI·S huvia a pos:.ibilid•tdc Uc se 
cass:tr mandatos p;trlumcnturcs, de se cassar direitos políticos, pelo menos 
umn pc.·ssoa assumin a n:sponsabilidudc por csst:S utos; pelas salvaguurdas não, os 
nmndatos podem ser simph:smcntc suspensos, desde que haja dcnúnci:t 
l'citot pelo Procurudor Gemi da República. Fala·sc também na cxtinclto do 
Dccrt:to-lci nQ 417 c do Decreto·lei nQ 2M8. Muito bem, m:ts de que mais 
v;tlcrio:tm c.'Ssc:s instrumentos, se o Governo poderia se uprovcitar par:t iludir u 
N:u;ão de que rculmcntc estamos chegando it democracia? De que adianwriu 
manter cs.~c:s instrumentos, sr: todos os st:us dispositivos já estão incorporados 
uos regimentos internos das universidades'! 

Sc:i, Sr. Presidente, que uindu precisuria ser dcsativudo o uparelho 
repressivo, os dispositivos todos que fuzcm purte desse ap:trclho, que 
c.·ontinu:t fazendo suas vitimas. Sem t:ssa camisa de força terá H Nação 
Urusilcira a liberdude dt: se organizar em partidos, realmente uutênticos c 
legítimos, 

Qu;.tnto mHis legitimas, mais fortes serito esses punidos políticos: c 
quunto muis IOrtcs, nHtis legítima c durudoura será n democracia. Não sou 
cientista politico c nem tenho u pretensão de aqui ditar normas de ciénci:t 
politicu, nws este: i: um prindpio o:tceito pucilicumcntc cm todo o mundo: 
mcdc·sc u forç:t Uc uma dcmocr:tciu pel>t forçu dos purtidos políticos que a 
compõc:m. 

Entrctunto, nito p:~rcce ser isto o que 4uer o Governo, Dui o direito que 
tcmns de supor liUC: c.'SI<I reformo:~ partiUítriu nito passa Uc um golpe Sllbrc u 
Nação, porque llUCm nos gar:tntc que, fcitu n rcfornw tul como llucr o 
Ciuvcrnu, cunsc:guid;t 01 mniurin absoluta para u :.cu P:trtido, suhllividida a 
Oposiçftu, ljUCIII nos gmantc que niw viriw os dcsdobr;tmcntus'! Quem nu~ 

garante li\IC nftn virão 0\Ur;ts mcdid:ts complcmentarci'i? E que mellidus s:io 
cs~as'! Temos toUn o direito de supor que numa segunda etup:t el<.~s virão: 
proihiçüo Uc coliguçik~ partidúri:ts: voto distrital; sublcgcndu ou algo 
~emclhantc disf:uçallo, tal como existe, hoje, as sublcgendas: lidclidudc 
partid:'1ria c militimcia partidária. Se isso acontecer, não import:t que seja 
ilcgitimu uu imoral, mas lcgulmcntc cst:lrá perpetuada u democruciu relativa 
c iguulmcntc perpetuado o grupo dominante no poder. 

Depois Jisto concrctiludo, Sr. Prc:~illente, Srs. Senadores, não sei o que 
m:ontcccrá ncstu Nação, porque dilicilmcnte, com esses instrumentos ai 
consagr:tdos, haverá condições de se processar a uma alteração disso que aí 
cstil, c que jC1 niio mais serve à Nação. 

A Nação- é justo que reconhccumos- está saturudu de tanto arbítrio. 
Os que t:stão no poder, dele não querem sair. E humano, reconheçamos, que 
tnUo <~grupamcnto político lute para chega ao poder. E: humano. E humuno, 
aind:~. que rcconhcçumos, que todo ugrupamento que chega :to poder dele 
ntio queira sair; c só sai compulsoriamente, nas democrucias, utruvés do voto: 
cnt:io, o agrup:tmcnto politico~ obrigado a sair do poder. E, nas autocracias 
sú ~•ti pela viulênci<~. 

Aqui no Brusil temos um regime .flli gt•m•ri.f: nem podemos chumfl·lo de 
ditadura, Uc :tutocrucia perfeita, e nem podemos chamnr isto que aí está de 
dcmocntcia. Entretanto, devemos reconhecer que coube ao M DB comundar 
um processo Uc conscicntizaçtio da Nação brasileira, que, através de sua 
rnobilizaçiío, cst:'t a exigir do Governo uma mudança, umu transformação na 
condut;t polític:t c, sobretudo, atrav~s da altcrnilncia no poder, uma 
tmnsfor.mução do modelo económico, onde possu haver um desenvolvimento 
com justiça social, que é isso que estamos longe de ver acontecer, neste País. 

Sr. Presidente, não quero, ao encerrar minhus palavras, debitar 
c.xclusivumentc .:to Governo :t culpa por isso que já se descnhu nos nossos 
horiwntcs c que é intenção do Governo se perpetuar no Poder. 

N:io quc.:ro culpm apenus o Governo. Acho at~ que, humanamente, 
como politico, d(!va reconhecer que tudo que ele conseguir c fuzcr para se 
pc.:rpctuar no poder não é válido na moral política, mas é válido no jogo 
político reconhecer que ele pode fazê·lo. 

O que não reconheço, e dui o meu alerta, - embora nenhuma 
:tutoridudc tenha p:1ru fazer qualquer alerta, porque não tenho nenhuma 
uutr:t qu:tlificou;Jo a rccomendar·me a fular desta muneira, não tenho 
nenhum cmgo partidúrio, nem no dirctório municipal da minha cidade, nem 
no regional, nem no nacional do meu Partido, pois tenho apenus o meu 
manduto, c só, cxclusivumcntc, em nome dele é que ouso fazer esta 
rc.'<.'omcnd:tçiio- i: que a Oposição brasileira, não só abrigadu no MDB, mas 
toda Oposição brasileir:t e todos os democrutas se compenetrem de uma 
c.·oisa; ou c.·ontinuamos unidos em torno de uma lcgendu par;t 
compulsori:tmcntc, obrigar a altern:incia no poder ou, então, ouso dizer, não 
tc.:rmos tiUo nl.'m compc:tência para chegar ao poder, porque não tivemos, 
antes, compcténci:~ para permanecermos unidos c derrubar um regime que 
cst•í h:i quinzl.' :mos s:tturo:mdo a Nação brasileira. (Muito bem!·Palmus.) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Concedo a palavra ao nob" 
Senador Ev;tndro Currcira. 

O SR. é'V,INDRO CARREIRA PRONUNCIA DISCURSO 
QUJ:.', t:NTREGUé' A Rt:VIS..iO DO ORADOR, SERl 
I'UBL/C,IDO OPORTUN,IMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Antes de terminar, não como 
Prt:sidente, m:ts como Senador Uc Mato G russo, quero dcclurur a V. Ex• que 
jf1 liz mais de d~l pronunciamentos c dezenas de contutos com o Minist~rio 
das Minas c Energia quanto ao problema de Poxor~u. Ainda hoje, furei um 
pmnunci:tmcnto u respeito do assunto, 

Quanto ;to segundo assunto, Alta Floresta'é uma cidade que surgiu cm 
menos Uc tr~s anos. Ariosto da Riva é um grande colonizador, que já fundou 
mais Uc cinco ctdndes neste pais, sendo que a quinta é Alta Floresta. Estou 
informallo de que lá se descobriu muito ouro; está saindo uma média de 20 
quilos por scmanu, comprados por representantes do Banco do Brusil. 

Não sabiu de nada disso que V. Ex• denunciou; acredito que seja cm 
grundc purtc vcrucid:tdc e uceito as sugestões de V, Ex• paru que sejam 
tomad:ts providêncius necessltri:ts, porque tod:t violência deve ser combatidi! .. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Concedo a palavra ao nobre 
Serwdor Nelson Curneiro. 

O SR. NEI.SON CARNEIRO (M DB- RJ. Lê o seguinte diseur>o.)
Sr. l)rcsidcntc, Srs. Scnudorcs: 

O Banco Ccntrul sempre gmuntiu c gmuntc us finunccirus, que existi rum 
crn !!randc rtúmcw c muitas lias quais tivcr:tm que sofrer intervenção por 
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parte do Banco Centml. Este procede i1 liquiduçiío da tinunccim cm mi1 
situaçiio, transfc:rindo·a, depois, a outru organização, evidentemente que com 
linanciamentos faYorecidos, O Banco Nucional de OesenvoiYimento 
Econômico age da mesma forma com empresus a que: dá ujudus subsumciuis. 
Finalmente, o mesmo falo Banco Nacional da Habitaçào, com seus ugentcs 
linancciros, uma sociedade de crédito imobiliário jamais indo à falénciu, pois 
quundo entm cm crise o BN H intervém, liquida a sociedade cm upuros c u 
.. trunsfcre" u outrem, subsidiando u operação. 

Tudo isso, a pretexto da segurança do sistema linanceiro, mus é 
inuceit:ivel o sigilo que cobre essas operações, altumente onerosas c: quase 
sempre fruto de abusos e irrcgularidaÇcs, Imprescindível que upós, por 
exemplo, a liquidação de uma sociedade de crédito imobiliário pelo BN H c 
sua transferência a outra organização, seja dada divulgação a todo o 
processo, inclusiYe no tocante a apuração de responsabilidade e punição dos 
culpados. 

O sigilo absoluto até aqui observado constitui evidente abuso por parte 
de entidades que movimentam dinheiro que, na Yerdade, pertence ao povo. E, 
o que ê mais graYe, propicia o ocultamcnto de escândalos e a criação de 
outros. Este um problema que precisa c há de ser objcto de minuciosa 
investigação parlamentar, na dcrcsa do interesse público e da corrcção dos 
negócios cm setores de tão grande importância pelo vulto dos recursos por 
eles manejados. Somente após isso c a exigência de ampla publicidade dos 
casos de intervenção, liquidação ou transfcrênciu, se poderá evitar a 
ocorrência de irregularidades c escândalos com dinheiro público. 

Em 1976, as Sociedades de Crédito Imobiliário deviam ao BNH CrS 36,9 
bilhões, dos quais CrS 33,4 bilhões a conta de operações extra-limite, isto é, 
além do limite normal do sistema, consideradas muito especiais c, por isso, 
sujeitas à aprovação da diretoria do Banco. Em 1977, o montante da divida 
aumentou, o BNH não fornecendo inrormações a respeito, pois tudo 
considera "sigiloso" e .. secreto", 

O gigantismo do ExccutiYo gera problemas c diliculdades de toda 
ordem. Tornou extremamente difícil o controle, a fiscalização da 
administração pelo próprio Estado. 

O fenômeno é universal e, nos parscs atrasados ou em descnvoiYimento, 
é gerador de vasta corrupção. Os estudiosos do problema apontam a ampla 
publicidade de todos os atas administratiYos como a forma mais eficaz de 
coibir abusos, com o que sigilos e segredos não são aceitos no Estado 
moderno. 

Acredito, Sr. Presidente, que breve chegará o dia cm que serão 
investigados os segredos do Banco Central, Banco Nacional de 
DesenvolYimcnto Econômico, Banco Nucional da Habitação e demais 
grandes empresas ou órgãos do Estado. Isso será inevitável, pois essencial ao 
futuro do país c à dcrcsa da boa aplicação de recursos públicos. 

Quando o GoYerno procura rumos de democratização, segundo o 
juramento do Presidente Joio Baptista Figueiredo, impõe-se que esses 
segredos comecem a ser desvendados. E isso poderia ser iniciado pelo BN H, 
revelando a atuul situação dos agentes do Sistema Financeiro da Habitação, 
que cm 1976 deviam ao BN H CrS 36,9 bilhões, importância que, tudo indica, 
será bem maior hoje. Não bastará dar os montantes de cada uno, mas revelar 
as origens desse débitos que, sem dúvida, hâ de ocultar muito de irregularida· 
des c abusos, que explicam o fracasso do programa habitacional adotado com 
a criação do BNH, à custa de recursos dos trabalhadores, (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Mauro Bencvidcs. 

O SR. MAURO BENEVIDES (M DB- CE. Lê o seguinte discurso.)
Sr. Presidente Srs. Senadores: 

No final do semestre pussado, qüando a Maioria, por suas bancadas no 
Congresso Nacional, negou quorum para a votação da Proposta de Emenda 
Constitucional, que restabelece a autonomia politica das Capitais brasileiras, 
assegurei que a rcaprcsc:ntaria com nova rcdaçüo, oferecendo mais uma 
oportunidade a Senadores c Deputados de alterarem a Curta Magna, indo ao 
encontro dos anseios democráticos de doze milhões de eleitores, 

Confirmundo uqucle propósito, desejo comunicar à Casu que iniciarei u 
coleta de assinaturas para a formalização da Emenda peruntc a Mesa do 
Congresso, convicto de que contarei com. o apoio de purlumentures du 
Ali:mçu RenoYadoru Nacional. 

Alirmou-se, anteriormente, que o grunde embargo existente no texto 
untcrior - dificultundo u suu uceituçào - cru pertinente ao prazo puru u 
reulizuç;lo dos p/t:itos nus Cupituis, previstos puru o o domingo seguinte, upós 
o decurso de I HO dias da [lromulguçiio du Emcndu Constitucionul. 

Agora, pura ser scnsfveluos que, sob uquclc pretexto, se contrnpunhum i1 
rninha iniciutiva, uchci por bem reformulur o artiAO 2Y, fulendo coincidir u 

'·-·- -····---·----------
cleic:io Municipul, n:1s Capituis, com u dus dcmuis comunus brasileiras. 

Sendo nssim, nos termos du Lei Maior cm vigor, em 19HO efetuar•SC·ÍI u 
renovuçiio do mandato dos atuais Prefeitos, upós quutro unos de 
desempenho- eleitos que foram em 1976. Na mesma ocasiilo, proccssur-se·ÍI 
a disputa também nas Capitais, restituindo-se à sua massu de Yotuntcs uma 
prcrrogatiYa incxplicuvclmcnte conspurcada, desde 1966, 

E bem passivei que, sob os crcitos da reabertura dcmocrutiluntc, a 
Maioria venha u admitir a eleição dire1a nas Capilai.r, da mesma forma como 
jú cogita de falé·lo, cm relação aos Governos Estaduais. 

Não se concebe mais a manutenção de um principio reconhecidamente 
untidemocr:ltico- como o da escolha c conseqUente nomeaçiio do Prefeito 
- Imposto a um eleitorado que possui aprimorado nível de politilação. 

Daí a imperiosa necessidade de modilicar-sc a redução inserta no artigo 
15, u fim de ser devolvido ao povo o direito de eleger o Prefeito e o Vice
Prefcito das maiores cidades do País. 

A nova Proposta de Emenda Constitucional acha-se vazada nos 
seguintes termos: 

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL N' /79 

Restabelece a elelçio dlreta para Prerelto e Vlce-Prerelto da• 
Capitais dos Estados. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos 
dos artigo 49 da Constituição da República Federativa do Brasil, promulgam 
a seguinte Emenda ao texto constitucional: 

Art. J9 A alínea a, do parãgrafo J9, do artigo IS da Constituição da 
República Federativa do Brasil passa a vigorar com a seguinte redução: 

''Art. 15. A autonomia municipal será assegurada: 

§ Jo Serão nomeados pelo Governador, com préYiu 
aprovação: 

1) da Assembléia Legislativa, os Prefeitos dos Municípios 
considerados estâncias hidromincrais em lei estadual. 

Art. 29 A eleição para Prefeito c V ice-Prefeito das Capitais dos Estados 
rcalizar-sc-á na mesma data lixada para a dos demais municípios. 

Sala das Sessões, setembro de 1979. 

Justlflcaçio 

O restabelecimento da autonomia política das Capitais brasileiras tem 
sido tentado, cm algumas oportunidades, sem que o Congresso Nacional haja 
acolhido a alteração do texto da Lei Maior, nu pnrtc pertinente à matéria. 

Já na presente Sessão Legislativa Proposta com aquele nobre objctivo 
não pôde ser apreciada por falta de quorum, deixando frustrados doze 
milhões de eleitores - cutamcnte os que se acham impedidos de escolher, 
por voto direto e sccreto,.o Prefeito e o Vicc·Prereito de sua respectiva cidade. 

Nos debates então travados, a iniciativa foi considerada, pela Maioria 
parlamentar, como inoportuna, ainda mais porque previa a realização do 
pleito no prazo de 180 dias, após a promulgação da Emenda, 

Com redução modificada, na parte relacionada com a efetuação da 
eleição para Prefeito das Capituis, fazendo-a coincidir com a dos demais 
municípios, é de esperar que a presente Proposta possa merecer guarida, sem 
restrições, por Senadores c Deputados, transformando-se cm dispositivo a ser 
inserto cm nossa Carta Magna. 

Numu rase de abertura rcdcmocratizantc mui mal se situurú o 
Congresso, diante da opinião pública do País, se vier a rccusur u Emenda, 
mantendo a infqua discriminação, que atinge o eleitorado de nossas maiores 
cidades, cxatamente o de mais aprimorado nível de politização. 

Sr. Presidente: 
Irei submeter, uma Yez mais, à consideração do Congresso Nacional 

nova Propostu de Emenda, com o objetiYo de, devolver às Capituis a 
uutonomiu politica que lhes foi subtraída revoltantemente, 

Com isso, iremos pôr à prova as intenções dcmocratilnntcs do utuul 
Governo, pois ncnhumu providência se ujusta melhor uo sentido de abertura 
políticn do que 11 rcaliluçào de pl~iw dlrt•to pura as Cupituis dos Eswdos, 

Espero, porém, que, cssu novutcntativu possu scnsibilizur ulidcrunc;a du 
Muioriu, lcvando-u uuprovur n Propostu, num posicionumcnto, 'ILie huveril 
de resullar benéfico parn os destinos dcmocrf1ticos de nossu Pútrin. (Muito 
hem!) 

O SR. PRESIIlENTE (Jorge K:llume)- Concedo u puh1Yru ao nobre 
Senador Gustiio M Ullcr. 
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O SR. GASTÃO MÜLLER (ARENA- MT. Lê o seguinte discurso.) 

- Sr. Presidente, Srs Senadores, 
No mês de agosto último realizou-se no Gabinete do Líder do Governo c 

da ARENA, n;1 Câmara dos Deputados, um encontro com o Sr. Ministro 
César C:tls, a fim de se tratar do assunto garimpeiros, de Mato Grosso, 
cspcciulmcntc de Poxoréu, com o referido Ministro. 

O assunto foi debatido c os Srs. Senadores (dois cm três), bem como os 
seis Deputados Federais da ARENA de Mato Grosso, assinurum c 
divulgaram o documento que reproduzo a fim de que venha constar dos 
A na is desta Casa do Congresso Nacional. 

"llrasilia, 9 de agosto de I 979 

Senhor Ministro: 
Reportando ao encontro na tarde do dia 7 último, no Gabinete 

do Líder do Governo c da ARENA Deputado Nelson Marche<an, 
encontro esse, por ele mesmo patrocinado cm decorrência da 
solicitação da Bancada Mato-grossense c, no interesse da verdade 
histórica, c na defesa dos mais altos interesses do Brasil, no interesse 
do povo de Mato Grosso e ainda, no interesse especifico dos 
g<~rimpeiros de Poxort:u cm luta patriótica de brasileiros contra o 
capitul estrangeiro em sua própria terra, os Senadores e Deputudos 
Federais da ARENA de Mato Grosso, que esta subscrevem 
rutilicam c reiteram u posição uli assumida cm fucc da Portariu de 
Vossa Excelência, nq 1.504 de ~6 de julho de 1979 que conlina us 
atividades dos garimpeiros em 3.175 hu. (o requinte de meio 
hectare), deixando para a Saint Joe Ltd. c seus testas-de-ferro o 
restante dos 9.182 km: do Município de Poxoréu. 

Queremos, portanto, repetimos, ratificar conceitos por nós 
cxpendidos naquela oportunidade, com o testemunho do Líder 
Marchczan, consubstanciados nos seguintes itens: 

1 • Somos contra e não aprovamos e não· aceitamos :1 

cxploruçãa do diamante nos termos c na área definida pela Parturia 
1.504 porque é área conhecida, trabalhada há mais de 60 anos: 

1 • Somas contra, não aprovamos c não aceitamos a 
autorização de pesquisa do diamante cm área conhecida, explorad:1, 
hubitada permanentemente há mais de 60 anos. Pcsquisu é feitu em 
área de risco c desconhecida. No caso não há pesquisa, há 
exploração, por capital estrangeiro cm detrimento de uma 
população que há mais de meio século ali vive, ali trabalha: 

3 - Somos contra, não aprovamos, não aceitamos a Portaria 
porque ela foi expedida com intuito de criar direitos à empresa 
multinacional, proibindo a livre garimpagem, mesmo st:m que 
fossem cumpridos os artigos 22- VIII c 30 do Dcereto·lci n• 227, 
de 28·2-67. 

Isto posto, Senhor Ministro, os signatários, no resguardo do 
bem comum, entre ele a paz social, desejando que a lei seja aplicada 
com justiça em sua inteireza legal solicitamos a Vossa Excelência, 
principalmente, conliados no elevado sentido social do Governo 
João Figueiredo, largamente, já demonstrado, na sua prcocuptlçào 
pela vida das camadas mais sofridas da sociedade nucionul, entre 
elas :~c inclui os garimpeiros (bandeirantes gratuitos), as seguintes 
medidas: 

a). aplicaçtio do artigo 42 do Decreto-Lei nq 2~7. de 28-2-67 
(Código de Mineração) que solicitando vênia a Vossa Excelência 
transcrevemos: 

Art. 42. A autorização será recusadu, se a lavra for 
considerada prejudicial ao bem público ou comprometer interesses 
que superem a utilidade da exploração industrial, u juizo do 
Governo. Neste último caso, o pesquisador terá direito de receber 
do Governo a indcnizaçüo das despesas feitas com os trabalhos de 
pesquisa, uma vez que haja sido aprovado o Relatório. . 

O consenso do universo juridico já firmou conce1to que 
interesse público é O BEM COMUM, identificado na satisfação dtiS 
m•ct!.uidades matm'ais ou e.fpiriwais da comunidade ou dos grupos 
ou cutegorias que compõem u sociedade. A sua .uplicuçào é. rt:gida 
pelo principio du supremacia ab.wlula sobre o ~nteresse pnvudo. 

b) o inu•re.r.fe pUblico é sobejamente conhec1do c dt:monstrado 
pelas nmnifcstuçõcs públicus do povo muto-gros.'ie.~se, d~ ro.vo de 
Poxoréu, de Vereadores, de llrefcitos, da Asscmblcm Le~usluliVU do 
Estudo Ue Muto Grosso e oru reulirmudo pelos signut{lrios du 
presente, Por outro ludo, quulquer levuntumt:nto que for fei!o 
nuquclt1 tlreu demonstrur(l u existênciu de umu populuçuo 
gurimpeiru utivu econornicumcnte, pioneiru, fixudu, que vive c 

-----·--
sollrevi~Jc exclusivamente i1 custu da cata, gurimpugem e fuisc;u;i'm, 
cujos rcsultaUos são auferidos por toda população. 

Na oportunidade, reafirmamos noss<~ disposição de luta :10 

lmlo dos garimpeiros c seus interesses, que neste transe. rcprcscnt;ml 
os interesses maiores da pútria brasileira contra :1 Empresa 
Multino1cional. Subscrevemo-nos, 

Assinaturas: Senador Ga.l'tào Miilh•r- Senador Vic·t'l/lf' Vuolo 
- Deputado J1ilio Campo.\' - Deputado Afro Slt'}imini 
Deputado Cristino Corres - Deputado Ltmrrmberg Rocha -
Deputado Milton Fig1u•iredo- Dcpuwdo Ht'/110 Lobo. 

A Sua Excelência 
Senhor Ministro César Cais 
BRASILIA- DF. 
Era o que tinha a diler. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Nada mais havendo a tratar. 
vou encerrar :1 presente sessão, designando para a próxima a ~cguinLc: 

ORDEM DO DIA 

-I-

Votaçilo, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nY 5, de 1976 
(n~ 448j75, na casa de origem), que institui o Plano Nacional da Momdia
PLAMO, para a populações com renda familiar até 5 (cinco) sul:'trio~ 
mínimos regionais, e determina outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 417 a 420, de 1979, das comissões: 

- de Economia, fuvorávcl; 
- de Legislação Social, favorável ao projeto, nos termos do substitutivo 

que oferece, com voto cm separado dos Senadores Lázaro Barboza, Henrique 
de L:1 Rocque e Domicio Gondim; 

- de Constituição e Justiça, pela Constitu~;ionalidadc c J urididdadc do 
projeto e do substitutivo da Comissão de Legislaçiio Social; c 

- de Finanças, favorável ao substitutivo da Comisstio de Lcgislaçin1 
Sociul com duas subemendas que apresenta. 

-Z-
Vot:lção, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nY 271, de 

197g, do Senador Ono Lchmann, que dá nova redução ü alínea "u", do 
ar\. 32 da Lei n• 4.591, de 16 de dezembro de 1964, tendo 

PARECER, sob n• 491, de 1979, da Comissão: 

- de ConstUuiçio e Justiça, pela Constitucionalidade, Juridicidadc c 
aprovuçào. 

-3-

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n~ ~4. de 1979, 
do Senador Nelson Carneiro, que altera u Lei nq4.655, de 2 de junho de 1965, 
que dispõe sobre a legitimaçiio adotiva, tendo 

PARECER, sob n• 433, de 1979, da Comissão 

- de Consdluiçio e Jusllça, pela constitucionalidude, juridicidadc e 
ravorilvel quunto ao mérito, nos termos do substitutivo que apresenta. 

-4-
Votação, em primeiro turno, do Projeta de Lei do Senado nY 133, de 

1979, do Senador Amaral Furlun, que altera dispositivos da Lei nY 5.6H2. de 
21 de julho de 1971, modificados pelas Leis n•s 5.69?, de 27 de<tgosta de 1971, 
5.781, de 5 de junho de 1972 c 6.444, del de outubro de 1977 (lei Orgúnicu 
dos Partidos) c dil outras providências, tendo 

PARECER. soh n• 477, de 1979, du Comissão: 

-de Constlcuiçiio e Jusllça, pela constitucianalid:1de, juridicidade e, no 
mi:rito, pelu uprovaçào. 

-5-

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei du C:imaru nY 25, Uc 1979 
( nY 2.146/76, nu Cusu de Origem), que introUuz modificações nu Lei n~ 5.107, 
de 13 de setembro de 1966, que criou o Fundo de Guruntiu do Tempo Uc 
Serviço, lendo 

PARECERES, sob n•s 475 c 476, de 1979, dus Comissões: 

-de Lcglsluçilo Social, fuvorúvel com u emenda que uprcsenta Uc n~' I· 
CLS. c 
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- de Finanças, favorável ao projeto c à emenda du Comissiio de 
Lcgisluçào Social. 

(Dependendo du votuçiio do requerimento n~' 326, de 1979, de udiamcnto 
de discus~·;io) 

-6-

Discussão, cm turno único, do Projeto de Rcsoluçào n~' 41, de 1979, 
uprcscntado pelo Senador Orestes Qui:rcia, que cria Comissão Parlamentar 
dc Inquérito, destinuda a investigar denúncias sobre violnções de direitos 
humanos nos últimos dez unos, tendo · 

I' A RECER, sob n• 488, de 1979, du Comissão 
-de Consdtulçào e Justiça, pela constitucionalidade, juridicid:1de e, no 

mérito, contrário, 

-7-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n~' 214, de 
1979, de autoria da Comissão Diretora, que cria e transforma cargos do 
quadro pcrmam:nte do Senado e dá outras providi:ncias, tendo 

PARECERES, sob n•s 494 c 495, de 1979, dus Comissões: 

-de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com 
as emendas que apresenta de n9 t, 2 e 3-CCJ; e 

- de Finanças, favorável ao projeto e às emendas da Comissão de 
Constituição e Justiça, com emenda que apresenta de n~' 4-CF. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kulume)- Está encerrada a sessão. 

( Levanla·se a seuào às /8 horas e 26 minuws. J 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MARCOS 
FREIRE NA SESSÃO DE 10-9-79 E QUE, ENTREGUE A 
REVJSA'O DO ORADOR, SERIA PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE. Pronuncia o seguinte 
discurso,)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Deveríamos continuar hoje a análise que iniciamos em dias da semanu 
passada sobre a crise energética brasileira. Mas, em face da gravidade que 
assume a atual seca do Nordeste, interrompemos a projetada apreciação par<~ 
nos determos, uma vez mais, sobre essa problemática. 

A seca i: um daqueles assuntos que periodicamente volta a esta Casll, 
porque passam os anos, se sucedem as administrações, c o problema continua 
intocado. Uma região como a nordestina, pobre, sacrificada, de cconomiu 
frágil, quando se vê a braços com fenômenos climáticos, como as estiagens ou 
as enchentes, evidentemente que tem toda a sua estrutura produtiva abalada, 
com graves repercussões sociais, 

Ora, Sr, Presidente, Srs. Senadores, quantos e quantos discursos jil 
forum pronunciudos nesta Casa; nós mesmos, desde que exercemos mandato 
lc:gislntivo, não sabemos exatamcntc qunntas vezes ocupamos a tribuna da 
Câmara dos Deputados, ou do Senado Federal, ou do Congresso Nacional. 
para nos debruçarmos sobre esta grave questão que, mais uma vez, angustia o 
Nordeste, 

As informações que nos chegam e os noticiários dos jornais são no 
sentido de que continua a aumentar a área atingida pela seca, Somente em 
Pernambuco, Estado que representamos nesta Casa, existem 26 municípios 
cm situação das mais graves, cm que, numa população ativa de 200 mil 
pcssoas, 114 mil estão desempregadas. Portanto, mais de 50% nu imini:ncia da 
fome. 

No Alto Pajeú, temos li municípios c o relatório da própria Secreturiu 
de Agricultura do Governo estadual informa que a úrea de calamidudc 
pública cobre, agoru, quase todo o sertão e larga faixa do agreste, num totul 
dc 904.724 habitantes, Bustu dizer que, nu úrea mais atingidu, as pcrdu~ da 
luvount chegum u HS%, 

Os municfpios loculizados no agreste e sertão passam us muiorcs 
dificuldades. Em 2 deles, Santa Cruz do Cupiburibe c Tuquuritinga do Norte:, 
u secll de juneiro u agosto desse uno jfl ocasionou 11 pcrdu de 100% du 
produçiio ugrícolu, enquunto que em outros o indicc chegou :1 90%, como crn 
Uetflnia, cm Custódia, cm Jutuúbu, cm Brejo c.lu Mudrc de Deus c cm Buiquc. 
Enquunto isso, os "técnicos cm chuvas" udiantnm que esses meses serão de 
violc:ntu cstiugcm c que dificilmente volturÍI a cluwcr por uquclus buml:1s, 
durante este ano de 1979, 

-----------------------~ 
Sr. PrcsiJcntc c Srs. Senadores, toda vez que :1ssolu uma nov:1 seca, os 

rcprcscnt;mtcs da Rcgiiio vêm li tribuna parlamentar soliciwr urgênciu na 
adoçào de medidas emcrgcnciais, Jí1 sabemos, mais ou menos, uquelc rosúrio 
de prnvidênci:ls q uc cabem ser pedidas, mas que, infelizmente, niio resolverão 
n pmbh.:rn:1 das estiugcns nordestinas, Cabe-nos :1qui como sempre, nos 
fut.crmns porta-vozes de tais reivindic:1çõcs, inclusive solicitundo que us 
linh:~s de crédito .auturizudus sejam, efetivnmentc, cumpridus, e, no caso, não 
upcnas cm rcl:1çiio f1s propriedades rur:1is acima de I 00 hectares, mo1s, 
t:lmhêm, :1quelas de menor área, tendo em vista. sobretudo, que muitos dos 
municírios utingidos se Cilmcterizam pelos minifúndios, c como tul nUa 
podem ser ignonu.los nesta emergência. 

Entrundo cm colapso a economia nordestina, julgamos que i: de se partir 
pmu :1 suspensão da cobrunça de impostos c se cogitar mesmo da unistiu 
lisL:ul, :llém da prorrogação do vencimento das dividas dos produtores rurais, 
n:1quclas íucas mais atingidas pelas secas, tendo cm vista os prcjuízos 
decorrentes e, cm especial, a perda, muitas vezes, de toda a safra, 

Sr. Presidente e Srs, Senadores, se como reprcscnt:mte de Pernambuco 
cumpre-nos lançar esses apelos ao Governo Federal, fazemos questão de 
aprovcit:1r :1 oportunidude para traçar uma análise mais substitutiva dcss<.1 
problcmilticu, A seca tem v:'irios aspectos :1 considerar: se é um fenômeno 
climútico ~. :10 mesmo tempo, um problema económico c um problema 
sociul, que se insere dentro de todo aquele contexto global de causas 
rcstrilivus ao desenvolvimento nordestino. E se padecemos, hoje:, tão 
cruumcntc dos efeitos da seca é porque o mal, em si, não tem sido atacado 
como deveria ser. 

Como fenômeno climatológico, a seca inevitável. Com efeito, dentro de 
todo o quadro ecológico da região não haverá instrumento cientifico que 
poss:1 assegurar, completamente, a regularidade espacial c sctorial das 
chuvus. No entanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, hú maneiras vái,ias de sc 
atacur o fenômeno, a começar pela criação de pontos d'água, que scriam o 
bi.:-a-bã do combate às secas, mediante a construção de açudes, de barragens 
- grandes, médias e pequenas - de cacimbas, de poços artesianos, ati: i1 
perenização dos rios, O ex-governador Agamcnon Magalhães, do antigo 
PSD, partido u que pertencia o Presidente que dirige os trabalhos da Casa, 
neste instante, sonhava há tantos anos, por exemplo, com a pcrcnizaçào do 
Brígida, do Pajeú, do Moxotó, cm Pernambuco- e que continuou apenus 
como plano, que nunca teve a sua concretização, 

Outros projetas existiram, como o do estudioso Eudes de Souza Leão, 
que imuginou o canal Sobradinho-Moxotó, c que também permaneceu no 
papel, sem nenhuma definição, sequer, da sua inviabilidade- se porventura 
a esta conclusão tivesse chegado o Governo Federal. 

Lembramos-nos, igualmente, de que no Ceará, a terra do ilustre Senador 
José Lins- que aqui defende tão sistematicamente todas as açàes e omis.'iàes 
do Governo Federal- muito tem-se estudado e até: mesmo se estruturado o 
sistema dos chamadOs bombardeios nucleares, para provocar chuvas 
artiliciais: sc não nos enganamos, existe ati: mesmo um órgão nesse sentido, 
mas que enfrenta dificuldades de toda ordem- falta de vc:rbas, de estruturu, 
de pessoal. 

Como se vi:, Sr. Presidente e Srs. Senadores, são medidas várias- essas 
c outras mais - que, no tempo, têm sido aplicadas ou não aplicadas, umas 
mais, outras menos, mas que, no final das contas, fuz ·corri que o pnblemu 
das secas no Nordeste seja, nos dias de hoje, o mesmo problemu de há 
séculos passados, 

O Sr. Aderbal Juremo (ARENA- I'E)- Permite V, Ex• um upurte'! 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Ouviremos logo muis V, 
Ex•. com toda a satisfação, tüo logo concluamos o apanhado de mciocinio 
que estumos a fazer, neste instante. 

O Sr. Aderbol Juremo (ARENA- PE)- Eu uguardo. 

O SR. MARCOS FREIRE (M DB- PE)- Então, dil.famos, que sendo 
um fenômeno climí1tico, u sccu é também um problema econõmico c que, 
como tal, tem que ser enfrentudo nilo apenas com iniciutivus como liS 

referidas, niio apenus com ohrus de engenhuriu hidr(Julicu, obrus mutcriuis, 
Que se: procure, então, uma muneiru de amenizar ou de reduzir os efeitos dus 
cstiugcns, fortulecendo u própria economia nordcstinu. Contudo, ncssu se;.1ru, 
tamhém os projetas se sucedem e pululum por ui. Nesses 1íltimos tempos, dos 
chumudos governos rcvolucionúrios, qunntos e quuntos progrumus-impactu 
não furam anunciados, 'llle viriam, cxntumcnte, fortalecer u economia do se· 
tor primi1rin, no Nordeste, paru melhor resistir ils secas. 
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Jú nem f;damos nns projetos de irrigaç~to, a que no dist:ur.~o antcnor -.e 

referiu o Senador José Lm.~. porqw: o C<tpitulo da trrigat;iio é um daqucb de 
liu:cr dü a todo nonleMino. I rri!luç;in cuj:t~ meta~ têm sido tixadus cm 
documentos vüriqs, da próprin SUDENE, que o SenaUor José Lins Uingiu, 
como o IV Plano Dírctor, que estabelecia uma met:t, rara 1973, Ue ~.:erc;t Uc 
XJ mil hectares, cm operação. E, coitado do Nordcste, morrcr:tm o!! Pl:mos 
Diretores da SUDENE, Uc saudos:t memória. Pereceu, com efeito, o IV 
Pluno Dirctor da SUDENE, sem deixar sucessores. Nele, faziam-se 
prograrn:tções c estabeleciam-se metas, que não foram cumpridas. Aindu 
outro dia, o Sen:tdor José Lins reconhcci:t, neste Plcnúrio que, no Nordeste, 
estamos por volta talvez de 30 mil hcctarcs irrigados. J:..to qu.tndo, Sr. 
Presidente, países de grande extensi'io de terrus {~ridas redimiram 
prnticamcnte, regiões intdras. Poderíamos lcmbrar o Egito, lsracl, ltítlia, 
M~xico, Eswdos Unidos que transformarum verdadeiros desertos em 
plantações noridas e verdejantcs, E nós que, no Nordeste, temos tantos rios 
perenes como o São Francisco, o Parnaiba, o Juguaribc, estamos, no entanto, 
com uqueles míseros 30 mil hectares - se é que j~ chegamos a tnl. 

Oru, Sr. Presidente, a verdade é que os projctos de irrigação ni'io têm sido 
cfctiv:1dos conforme, sequer o planejudo . E o Scn:1dor José Lins trouxe fl 
tona uma suspeição que nos parece da maior gravidndc: a de que havcria 
forçus interess:tdas, uma vez mais, a se contraporem a esst:s programas de 
irrigação do Nordeste. Se S. Ex• não sabe que forças são essas, que diremos 
nós, de!ttu pohrc Oposição que não tem accsso fls document:lçÕcs oficiais ou 
aos Ministérios do Executivo? 

Ao lado dos projctos de irrigação que niio foram implementados, outros 
programus, como o PROTERRA c o POLONORDESTE, ao invés de virem 
cm favor dos pequeno e médio proprietários, foram, infelizmente, úguas do rio 
quc correram paru o oceano, porque levaram o dinheiro para aqueles qucjú 
tinhnm dinheiro. E os pequenos e os médios agricultores. ficaram a ver 
navios, porque: o POLONORDESTE e o PROTERRA fomm apenas 
instrumentos de muior conccntração de renda. 

O Scr1:1ncjo, menina dos olhos do Senador José Lins, este, coitado, est:í 
cngutinhundo. r\ gente vai aos municípios do interior do 1'\ordcstc. chega c 
cncontra O!~ técnicos, muitas vezes instalados num prédio, mas quem O!! 
procura, infclizmente, v~ que clcs não têm tis vezes nem papel Pilra escrt:vcr e 
muito menos condições para atender aos agricultores quc se dirigem aos 
rc!tpunsúveis pdo Sertancj'o. 

Isso para não fal:~r, pois não queremos chegar a tanto, Sr. Prcsidente, ao 
Estatuto da Terra, aquele famoso Estatuto da Terra. obra do Prcsid~:ntc 
Castt:llo Brunco, quc viria a fazer, finalmente, a reforma agrári;:t, que havi01 
siUo o tcma dcm:tgógico do passado odioso de antes de 1964 ... Agora, sim, 
com n Estatuto da Terra chegará a vez de f:m:r uma reforma sériu. de uma 
distribuiçlio de tcrr:.t, profunda. E. no ent:tnto. nada disso se cfetivou! 

Enfim, Sr. Presidente c Srs, Senadores, meios e instrumentos cxi~tem 
pum promnvcr 1nudanças cstruturais na economia agrária Uu rcgiihl, 
profund;ts altc:mções que o sctor primário cstá a exigir, m:.ts que, infelizmente, 
se tornnm arenas tentativas frustmdus que: decepcionam u nossa gente. 
sobretudo quando uma nova seca se aprcscnta, trazendo tanto martírio c 
tanto sofrimr.:nto, 

O Sr. Aderbal Jur~ma (ARENA- PEl- V, Ex• permite um •1partc".' 

O SR. MARCOS FREIRE (M DB- PE)- Com a palavra o Senador 
Adcrhal Jurcnw. 

O Sr. Aderbal Jurema (ARENA- PE)- Deixttrci para o Senador José 
Lins a purte do bombardeio tts nuvens c, sobrctudo, :1 sua atu:~ção n:~ 
SUDENE, ele lJUe foi citado vúrias veles por V. Ex• c que, naturalmente, 
muito melhor do que cu podcrú responder ti V. Ex• Apcnus, o meu apitrtc é 
par:t dizer que V. E;..•, clamando contru us secus do Nordeste, tem o meu 
intt.:gral~troill, porqu~: todos nó.~. qucr do Governo ou da Oposi~·ão, sabemos 
qu~.:, mcssiuni~::~mcnte, o povo do Nordeste vive olhando scmprc para o .:t:u, ü 
c.,pcra dc chuv:1s. E um fenômcno antigo liUC jú tem servido par:~ v;'1rios 
planos, como citou V. E.x•. inclusive, faz purtc até d:t litcratur•1 dt: li~-çi'io 
brasileiru, mas, hú um trahulho, nesse sentido muito ohjctivu, n~ll dn 
rnmand~ta mas du e.~tudioso dos prohlemns do Nordeste, o cx-Govcrn:tdor, 
n c:o:-~linistro du Viaç~n José Américo Uc Almcidu, .·1 l'araiha ,. Jt'IIJ 

l'rohlt•flw.l, um trabalho publicado antes de IIJJO, onde o c~critnr 1.h: :1 
11111:11t'l'irt1 jú focalizavll o prohh:rna d;ts ~CI.;'<IS do Nordc~tt.', n<iu ilPL'Illl.~ p•tm 
~cr rc~nl\ido através Ua :u;uda!!ern. nws corn um plano ~1uc cu chamaTiil, cm 

lin~uagcm atu;ditada, a politica d;t ÚgLJa. Em verdade, o que prccisamus rura 
u ~nrdc~tc, para Pcrnamhuco C umu polític;J Ua úgua, no sentido Uc 
tran:-.formar aquele ~crt.1u adusto, aqucl~: .'icrtito t;io do conhecimento de V. 
b•. n . .~:o vi:tgcns politicas que tem feito para o intcriur Jo btJJo, c do 
wnhe~:imcnto do Prc!ooidcnte desta Casa, que é respun~úvcl por um surto de 
industrializaç~o no Alto Scrtiio pcrnumhucano. A políticu da água prcci!!aria 
tran~fornmr aquela região, o nU c os homens vivem, mcssianicamente, olhando 
p;tr;t o~ ,,;bu~. num J'laliteiro- paliteiro no st:ntido dc que se abris~cm poço~ c 
mais poços artcsianos- para :tquelcs rios que tc!m servido até: de inspiração 
litcr:íria, como o velho Pajéu, já o Agamenon fvlagalhãcs pediu ao Governo 
ft:dcral, naquela época, burragc:ns succs!livas, para que nós pudés!!emos, de 
fato, pc:rcniwr os rios de Pernambuco. Enti'io, V, Ex• tem razão quando 
clnma pclo Nordeste e o seu clamor é também o meu clamor. Acho que o 
Nordeste precisa, de fato, de uma política da água, para não continuarmos 
nesw fase, vamos dizer, quimérica, utópica de providências improvisadas. 
S:1be V, Ex• que os Estados Unidos rr.:solvcram completamente a situação do 
Arizona, do New Mexico, pereniz:mdo os rios. Eu vi, em Ncw Mexico, a água 
chcgar U hora certa. na fazenda de cada um daqueles fazendeiros; eles tinh01m 
o cronogr:tma da hora certa e alimentavam os seus campos e dcpois 
desligavam a água, para ir paru outras fazendas, fazendo da água um animul 
doméstico, e ê: justamente do que precisamos, a domesticnçilo da água, 
porque, a politica do açude, hoje, está um tanto superada: quando nJo 
chove não temos Ctgua. Precisitmo~. primeiro, ir para a politica do palitciro, 
tritnsformm o Nordeste: em um paliteiro. O Nordeste semi-~rido, é: claro, 
rorque sabe V. Ex• que a queda pluviomi:trica no litoral é muito grundc. 
A indu hoje recebi um tclcfonema do Recife e disser.1m que cstJV<.~ chovcndo 
caudalosamente no Recife. No entanto, o Govcrnador Marco Maciel tcvc 
que considcrur como zonus de emerg~ncia mais de trinta municípios. Muito 
obrigado a V, E.,. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PEI- Agrade"mos a V. Ex• a 
solid;nicd:u.lc que dú ao nosso pronunciarncnto c, talvez, conviesse: lembrar 
quc. se é prcciso furar poços artesianos, é necessário, por igual, mant~·los cm 
funcionumento. Ainda no discursll ::mtcrior, o Senador Jcssê Freire:, do Rio 
Grandt! do Norte, nwstravu como centenas, se não me cnguno, de poço~ 
;trtc~ianos no seu Eswdo estão .;cm t'unçionar. Em Pcrnambuco, m..::smo, isso 
ocorre: a trés por quütro. Estivemos, no primeiro seme:;trc deste ano, cm 
Betiiniu e l;i tinh:tm sido perfurados, anteriormente:, três poço!~ urtesianos c 
nc:nhum dos trê~ funcionavu. É o tal negócio de: fazer as coisas c não manli:· 
!as c:m funcionamento. 

O Sr. Aderbal Jurema (ARENA - PEJ - Cc:no. Tem qut: fazer c 
m:tntcr em funcionamento. 

O SR. MARCOS FREIJlE (MDB - PE) - EntfiO, vemo> como é 
predtrio, rculmcnte, todo C!lse quadro Cllm t,.jUe se defronta o ~ardeste 
hrasileiro. 

O Sr. Mauru Ocncvldcs (MDB- CE)- Permite V. Ex• um :1p:trte~ 

O SR. MARCOS FREIRE (M DB- I' E) -Com muita satisfação. 

O Sr. Mauro Dcncvldes (MDB- CE)- Nobre Senador M;ucos Freire, 
<t minh01 intcrvenção é pertinente, cspccificamcnll:, à parte de seu discurso no 
que se relacionu com a irrigação, V. E:t• sabe que o Governo passudo instituiu 
urn grupo dc trabalho integrudo por cinco Ministérios c superintendi:ncias 
rr.:gion:1i~. paru a claboraçilo de um projeto de po-lítico1 nacional de irrigação 
pilru o Puís. Essu proposição, depois de tramitttr pch1 Cãm;tr;\ dos 
Deputõldos, veio ;10 Scnudo Federal cstt: ano. V. Ex• na Comissão de 
E~.:nnumiu, o Scnildor José Lins na Comissão de Agricultura e c:u na 
Comissão de Finanças, discutimos longamente cssu proposição 
~ovcrnamc:ntal. E, l:í, nn minha Comiss;io chegurnos a um:t ~:onstaw.çilu 

dcs.tlentadora, ~ quc o projeto previu, realmente, u concc:~sào de inccntivos 
pur:.t i.l irrigacào privada, mas não hnvia a indicação Jus fonte~ que: 
ol'crc~.:cri;un suporte linanceiro paru a concessfto de.~sc:s estímulos U irrigação. 
Vi: V. E.\• que foi apenas uma consignação, assim tc:órica, de um beneficio 
que jotm;li~- l,:ht.'I:ílr:í :1 <ttc.:ndt.•r .1 nossa ilrcu tcrritl1ri:ll. 

O SR. Mc\RCOS FREIRE (MDD- PE)- V. E.<' lcmhrou o no<>n 
trahalhn na Comissiio de Economia c qut:rc:mos dilcr que livcmm tant:l r:.li\'it 
naqul·l:t Comi~sào, por causa dessc prnjcto c l'm csrccial inclusive: do Senador 
Jo.'iC Uns, 4uc é b1llll nem lemhrar. t\prescntumos, se n:io nos enganamo~. 
dcussc1~ emendas c nenhuma fruti~~:ou. Ali{ts, nito é ~urprc~a. por~1uc é a 
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ntl.'i~:l sina :Hjui. t~o:nt:1r, t~o:ntar, tt.:ntar c ~cr r~o:dHII,·ado, q1ws~.: ~cmprc, pela 
Muioria do Gnv~:rno. 

Ali:b. achamo.~ muito optlrtuno o pronund:unento que o Senador Jcssé 
Freire fct., hi1 roucos minutos. Achamos que a anúlisc cmprccnJid:L foi 
vúlid:L Somente LJUC o csvazi;nncnto Jo Nordeste, o cnl'r;.lquccimcnto da 
SUDENE, m d~.:svim Jus recurso.~ a que S. E)(• se referi!, se devem 
c~pccilieamentc ao Governo do PartiJo de que S. F:<' raz parte. E mais do 
que isso, não é ;1rcnas uuturi:l c responsuhilidade do Executivo Fcd..:ral, ni'w! 
E que mult;.1s dayuclas medidas contrúrias aos interesses do Nordeste 
p:1ss:m1111 pelo Congresso Nadon:il, ncs:ics último!<. anos. 

E. portanw, ii ARENA c os seus integruntes silll coniventes com o~ 
golpes d~.:sfcridus contra o Nordeste. E muito bom :mali:wr, Jt1i muito 
oportuno o Sen:1dor Jess~ Freire fazer m1ucla criticu quc fet, da prctcriçf1o do 
Nunleste. sonu:nte que tudo que ali foi :~rrolado, a partir d:ts verbas 
const!tuciormili que estuv•tm vinculadus ao Nordcste, tudo isso foi dcrrub:idt1 
gn1ça~ :ltl Governo que S. Ex• integra, inclusive os desvios do 34/IH. S. Ex~ 
disse muito bem, de 100% estamos reduzidos a 20%. E quem é o culpado'? O 
Governo federal. Agortl, o Governo fez muita coisa errada porque tinha 
poderes ditatoriuis para fazê· lo: fez muita coisa autoritariamente, mas até que 
os desvios, não, Ele mandou para esta Casa us Mensagcns, desviando, succs· 
sivarncntc, os recursos do 34/18, e quem i: que as aprovava? Era a ARENA, 
cr:1 u Milioriól nesta Casól. 

O Sr. Mauro O.ne•ldes (MDB- CE)- V, Ex• se recorda que. com 
rclaçi'Lo àquele famigerado Decreto.lei Nv 1.478, ainda tenlnmos uma 
arregimcntuç;io das representações nordestinas nas duas Casas para 11 sua 
rejciçt1o: mas, pt:la singularidade e tramitação regimental daquela cmenda, 
pass:1 ou não passa, não tivemos condições, naquela época, de oferecer esse 
emh:1rgo contundente ao Governo, que retirou pam o Projeto de 
norcstamc:nto e renorestamcnto o percentual destinado ü SUDENE. 

O Sr. José Uns (ARENA- CE)- V, Ex• me permite, nobre s,nador'! 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Vamos ver, agora. S'nador, 
se sem o Al·5 us coisas cri:1m melhores perspectivas. 

Ouço o ilustre Senador Jos~ Uns, 

O Sr. José Lins (ARENA -CE)- Nobre Scr.ador Marcos Freire, 
agradeço 11 V. Ex• a oportunidadl! deste aparte, De início desejo dar ulgum;.ls 
infllrmaçõcs a respeito do progn1m<~ de emerg~nci<1 deste :mo. V. Ex• 
reclamou <t falta de empréstimos aos proprietários menores. Estes n~o estJo 
realmente recebendo empréstimos porque tais empréstimos sr.: dr.:stinum <lO 

r~l~i.l 1111!1110 de mfLO·de·obr:t. Om, para os pequenos proprietúrios a m!io-de· 
obra é tutulmente de graçu. é puga pdo Governo. Quanto à prorrogaçi'to das 
divilh1s hilncúri:.l~ dos agricultores que sofrem com a seca deste uno, essa foi 
uma das primcims medidas adotadas pelo Governo: nenhum deles vui ser 
obrigado a r..:sgutar de imcdiato essas dívidas. O Governo adiou o p:t~;!:Umento 
dcs~c.::s cmprC::stimos, Quunto :.10 can:JI Sobradinho·Moxotú, a idéia foi 
longumt.:nte estudada. Esse projcto se mostnl inviável, do mesmo modo qw: 
outro projeto de um canal, conduzindo água de Sabradinho p:.~ra o CearC1 c 
utí: uo Rio Grande do Norte, infeli1.mente, nobre Senador Marcos Freire, a 
:igua do S~o Fr:mcisco não dá nem par:.~ o desenvolvimento do próprio V:tlc. 
V. E>.• sabe que toda aquela área é tamb~m seca. Infelizmente os rios perenes 
de que o Nordeste dispõe sJo apenas dois: o Parnalha c o São Fr:.~ncisco c 
mesmo esses dependem muito da contribuição aqtHfcra de outras {ireas menos 
úridus, onde :1 geologia ~ mais propicia que a nossa, Infelizmente, cst:1 é u 
l'erJ:1de, o c;.wul do Sobmdinho-Moxotó é portanlo uma ilusUo na medida 
cm 4ue prejudicaria o próprio Vale do S. Francisco. 

Qu:1nto U c~uvu urtiflcial os países mais desenvolvidos nesses estudos são 
os países mais adiantados e, infelizmente, países de clima frio, como os Estudos 
Unidos c outros países da Europa. Ora, u física de nuvens dessus regiões frias 
e tot4dmcntt diferente da física de nuvens das regiões quentes, Mus, há cerca 
de: sete unos, u SUDENE fez um convênio com o ITA, cm Siio José dos 
Cumpos, pur:1 um estudo sério de ffsicu de nuvens c, portunto, de chuvus 
nrtifidui~ no Nordeste. Nos primeiros unos desse convênio, o objctivo 
principal foi o levuntumento de dudos c a formação de técnicos no 
estrangeiro. Hoje:, esses estudosjU estilo em fus~ bustnnte udiuntudu: hú duus 
cstiiÇÕcs de: medição de resultudos no Nordeste, uma em Petrolina c outru cm 
Juut.eiro, As cxpcriêncius continuam em undumcnto. Quanto à pcrenizuçào 
dos rios, é u meu ver também uma ilusiio, A pc:reniznçào dos rios signilica 
i1gua corr..:ndo no leito dos rios, I nfelizmentc nilo podemos nos dur u esse 

IU\o, porque is~o ~ignificaria úgua corrente escoando para o mm. O ljliC 

prccisa1nos é de úgua distribuid:a na terra para molhí1·la. Com relação uo 
prnbl..:rna de: poços no Nordeste, V. Ex• suhc que a região sccu do Nordeste, 
que ocup:1 a metade d:1 sua i1re:t, ~ um:t região de geologia inadeyuitdil pitra 
~·Lgu;.L subtcrrúnc:~. Infelizmente, estamos uli sobre o que chamamm o 
cristaliun. que é irnpcrmei1vcl como 11 superfície de umil mcs;~, Excluídu!<. 
:1lgurnó1~ hiLCÍiiS sct.limentares, como ii Uo Vale do Açu, a do Vale do Gurguéi<~ 
t.: outr;ls haci:1s menores, rculmcnte não temos muita úgua suhtt.:rrúne;.l. btu 
tamhém nüu ~de ho:t qualidade. I~ claro que, assim mesmo os poços ujudum, 
nms a t:ducação do nosso povo 11inda não protege os poucos poços que se 
;.1prescntam fornecendo água. Eu mesmo tentei um programa de m:wutenção 
de~~cs poçns. O problema do Nordeste semi·árido exige umu solução do tipo 
intcgr;ulu, unw soluçi'io sêri11, uma solução delinitivu, que redunde no 
fllrl:ilt:cimento geral da suu economia c na educação do seu povo, progmma 
nü qu:d :1 infm·estrutura e a economia de água gozem um umplo c 
import;lnte p:tpcl. Parabenizo V. Ex• e me solidarizo com o seu discurso. Este: 
í: o tema fundamental do Nordeste bmsileiro. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Agradecemos o :~parte do 
V. Ex•, cmhora l<tmentumos que, de urna só vez, tenha acabado com a ilusão 
de muita gente. V. Ex• esmagou a ilusão de Eu der de Souza Leão, no seu 
Projeto Sobradinho-Moxotó; V. Ex• acabou com a ilusão do Senador 
Aderbal Jurcmu, na sugestão de "palitar'' o Nordeste: V, Ex• acabou com 
aquela ilusão acalentada pelos pernambucanos, desde o tempo de 
Agamer~on Magalhães, da pcrenizaçào dos rios: V. Ex• questionou até 
mesmo a possibilidade do sonho de Janet Pacheco, das chuvas artificiais. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Absolutamente, nuo, 

O SR. MARCOS FREIRE (M DB- PE)- Espero mos que reste algum 
sonho aos nordestinos no meio de tanta realidade triste que ele enfrenta hoje. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Pois não. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Não foi minha intenção tornar essa 
realidade nmis triste do que ela é. Minha intenção foi, realmente, dar a 
percchcr a nossa verdadeira situação permitindo·nos partir pura soluções 
reillista~. cupales de tornar a economia do Nordeste mais resistente, Uma 
cois:1 i: certa, nobre Scnador, o Nordeste é viável, o Nordeste tem condições 
de desenvolvimento, o Nordeste já conhecem seus problemns c: o NordeMe 
suhc como resolvé·los. 

Aind:1 há poucos dias, no Seminário sobre a SUDENE. rcalizudo pela 
Comissão do Interior da Câmara dos Deputados tive a oportunidade de dizer 
LJUC l) rrohlema do Nordeste depende de dois vetares: prestigio politico e 
dinheiro. Aliils, não tenho dúvida de que cstamos no limiar de: um grande 
esforço nesses dois campos. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Concordaríamos quase que 
inteiramente com este último upurte de V. Ex•, acrescentando, no entanto, 
outro pressuposto: decisão politica de reformar estruturalmente a ..:conomiu 
do Nordeste. 

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Quando falei em prestígio politico 
cu quis me referir realmente aos fatores da decisão. Estou de pleno acordo 
com V. Ex• 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Mas esse prestígio político 
pode le\'ur para uma orientação até nociva aos interesses do povo nordestino. 

O Sr. José Llns (ARENA - CE) - AI jú não i; nossu int,nçào. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Concordamos inteirumente 
com V. Ex• quando diz que o Nordeste é viável. lnteirumente de ucordo com 
V, Ex• Mais ainda, tinha·nos até antecipado u V, Ex•, quando mostramos 
que, embora sendo um fenômeno climático, u seca t:, sobretudo, um 
problema cconômico, e que a melhor mancirn de enfrentur u secu cru 
fortalecer u economia do Nordeste ... 

O Sr. Jost! Llns (ARENA - CE)- de pleno acordo, 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- ,,. o qu,, infelilmcnto. os 
programas surgidos nesse sentido ni1o têm sido implemcntudos como deviam. 

O Sr. José Llns (ARENA - CE) - V, Ex• tom todu ra1.ào. Os 
problcn111s si1o conhecidos, us soluções siio conhecidus. 
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O SR. MARCOS FREIRE (M IJB- I'E)- IJc pleno aC<>ruo. 

O Sr. Jo!'lé Uns (ARENA- CE)- Prcci~arnos de decisão politica c de 
rc~..:ur.~u,., par;t rc.~olvcr c.~.~l! prohlcnw. 

O SR. MARCOS FREIRE (MIJB- I'Ei- IJc pleno acoruo. No 
murnento cm que se trutar o prohlcma nordestino cnm u prioridade que M.: 
tem 1.l<tdo •• outras questões no Bmsil, tercmm resolvido o nosso prohlema. 
Evidentemente, sc o Governo tivesse pcg:tdo o peão nordestino na unha, 
wnw n fez com rcl:u;iio it Truns:tma1ôniea, it Jtuipu, it Rodovi:1 dlb 
lmigr:mtes, it Ponte Rio-Niterói, fazendo o que deve ser feito de qualquer 
jeito, sem medir dcspcsus, aí jú teríamos nosso problema resolvido. Não ht1 
.dúvida nenhuma. 

Precisaríamos <~ercsccntar também- c V. Ex• o tocou de n:lancc- o 
prohlcma da cducaçilo - ele é básico - não :1 educação upen:~s 
alf:~hctizw;ão, mas educação que possa trazer também profissiom1lizaçiio, 
,,ohretudo adequar o homem para a realidade circunstante, fazendo com que o 
homem do interior tcnhu instrução tamhém para o truto d:1 terra, para 
enfrentar as dificuldades do clima, u uridcl do solo, port:~nto, um homem 
que, pu ri pa.\',\'U com o ensino clássico, tradicional, do aprender a ler, n:ccbcsse 
os instrumentos para podt:r ser o homem que iriu trab:~lhur o seu meio com 
conhecimento de causa, sem aquela preocupação de necessariamente ser 
doutor. 

O Sr. Humberto Lucena (MDB- PB)- Permite-me V. Ex•'? 

O SR. MARCOS FREIRE (M DB- PE) -Ouviremos, com sutisf"çào, 
o nobre Senador Humberto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena (MDB- PB)- Parabéns a V. Ex• pelo seu 
hrilhuntc pronunciamento sobre o Nordeste. Há pouco V, Ex• dizia que o 
Nordeste dcvcri:1 ser uma prioridade nacional. Pois bem, o atu:d Governo 
alirma sempre, atmvés do próprio Presidente da República, que o Nordeste é 
priorid<1dc número um. ~'o entanto, nobre Scnudor Marco.~ Freire, est.:1mos 
tão distantes da soluçilo dos nossos problemas. Gostaria de, no discurso de V. 
E:•;', me situur m:~is no problcmu da irrigação, que:: tem sido, par:~ mim. uma 
vcrdadtiru obstinação, desde que ingressei na atividadc parl<~mcntur, até 
hoje. A mim, me parece -salvo melhor juízo- que u soluçilo fundamental 
pam o problema do Nordeste scmi-árido é a irrigação. V. Ex• lembrava que o 
IV J)luno-Dirctor da SUDENE hiiVia estimado umit meta de 8J.~WO hccwrcs. 
Por sua vel, o 11 PND, que está pura terminar. previu meta mais umbiciosa 
lh: 110 u 1:W mil hectares irrigados, para o Nordeste. No cnwnto, 
permanecemos ainda n:~ cusa dos 30 mil. 

O SR. MARCOS FREIRE(MDB- PE)- Pormitimo·nos J,mbrm u V. 
Ex• que um :mtcccssor do ilustre Senador José Lins, o General Tãcito Teólil? 
de Olivcim, :tntcs du gestão do Gcncrul Evandro, já anunciava 130 mtl 
hectares paru a sua administração. E o 11 PND veio com 120 mil, lO an~s 
depois. O tempo corre, as metas encurtam, c nem as metas encurtadas suo 
implementadas. 

O Sr. Humberto Lucena (MDB- PB)- Veja V. Ex• o muis grave: 
desviou-se para o Plano de Integração Nacional cerca de 30% dos recursos 
dos incentivos fiscais, sob o pretexto de que eles reverteriam para o Nordeste, 
:ttr:tvés do custeio de projetas de irrigaçüo. Alega-se que a grande dificuldade 
é que o hectare irrigado e caríssimo, pois depende de uma técnica mu!to 
solistieada, etc. Então, tudo se resumiria numa questão de recursos. Dat a 
minlm propostu de emenda constitucional que, como disse ~o Senudor Jes~i; 
Freire e ugora repito no discurso de V, Ex', apresentei ao Congresso 
Nucion:tl, no sentido de voltarmos à vinculaçüo de cerca de t:mtos por cento 
d:t rcndu tributáriu, paru que esses recursos sejam aplicados na irrigação do 
Nordeste hrusilciro. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB -I' E)- A irrignçuo é curu, ~ào hú 
dLtvidu ulgumu! Duvidamos, apenus, que seja mais caw do que os efeitos du 
.~eca, 

Com ii sec:1 de 1970 o Governo Fcdcrul gastou, nas fumosus fre~tes d_c 
trahalho, nwis do que tudo que uté então a SUDENE tinhu rcce.bt~o. E. 
agora, lemos nos jornais que, só este ano, o Governo dcstinu cinco b1lhocs dc 
!..Tltleiros ptmt utender o problema cmcr~enciul du seca. 

Entào, i.~sn é urnu insensatez! O que se tem gasto com medidas paliativas 
cm face da sec:t neste Pai~'! Todu vez que vcmu sccu são hilhõcs de cruzeiros 
que ~c ~astu c ~1uc praticamente se coloca fora. 

·-------' 
Portanto, sena m:us r:~c1onal pagur o hectare irrigudo, mesmo <I ;dto:. 

cu~to~. como infra-estrutura que possihilitaria o socrguimcnto da economia 
llil Região, do que não gustur com essa infra-estrutura c ter que g:tst:•r p.-ra 
dur alimento " quem e.~tú morrendo dc fomc. 

O Sr. Humberto Lucena (M DU- PB)- V. Ex• tem toda r:tlào. 

O SR. MARCOS FREIRE (M DB -I' E)- E cuboriu perguntar, ainua, 
yuanto cu~tou, cm compensação, o quilómetro da Transumazôniea'! Quanto 
cu~tou o quilômctro da Rodovia dos Jmigruntcs cm São flaulo'! Quan~o 
custou cadil pilastrit da Ponte Rio-Nilerói? Quanto nos está cuswndo Jtaipu'! 
E o ;tcordo nuclctlr Brasil-Aicmunha'! Por que, cntào, nilo iguul prioridade 
para program11s no Nordeste que tenha o sc::ntido de recuperaçilo cconômica 
de unHt Rt.:giào que representa 33% da população brasileira'! 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Pormitc V, Ex• um upurt,'! 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Pois não. 

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Nobre Senador Marcos Freire, este 
dchate é extremamente oportuno. Em primeiro lugar, V, Ex' fez rcferénci:1 a 
uma citação por mim feita, quando de um comentário a aparte do nobre 
Senador Humhcrto Lucena, sobre forças que se estariam opondo à irrigação. 
Não são forças ocultas. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Então, explicit' s,nudor. 
Digu quais são. Se não silo ocultas ... 

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- São rcsisténcius oriundos du própria 
falta de informações, da própria falta de udequaçilo da nossa cultura ao nosso 
meio ecológico, Muitos no Nordeste, às vezes, se rebelam contra essas 
soluções. Tenho visto algumas pessoas importantes, algumas pessoas de 
rt.:spunsabilidadc, se referirem ao perigo da irrigação, c não ao perigo da 
fome. Que pc:rigo seria esse? O suposto perigo da salinização. Ora, a irrigação 
conduzida normalmente, não suliniza. Ela é, sim, essencial para desenvolver a 
noss:~ agricultura. Nós temos muita luz, muito sol, muito calor. Qu<~lqucr 
gota d'úgua, nuqucla região, tem que ser repressadu par:~ ajudar a 
dt:.'lenvulvcr a cconomia duqucle povo pobre. Então, o que eu acho é que nós, 
nnrdestinos, devemos nos unir para defender as vcrdudciras solt.u;ôes do 
nusso prohlcmu. A irrigaçilo e um investimento alto, mus não tem nt~da de 
cam. O desenvolvimento, nobre Senudor, tem um custo c esse custo é pugo 
cm sangue, suor c lágrima ou em dinheiro e o seu menor custo uind:~ é em 
dinheiro. Investir cm irrigação é para nós essencial. 

O SR. MARCOS FREIRE (M DB - PE) - Quunto u cducuçào, jit 
tivemos a oportunidade de dilcr da necessidade da sua vinculação 
e~atamcnte com a terra, para o homem das regiões sem i-áridas do NOJ'dtstc. 
Precisamos, realmente, de profissionais de nivcl médio que possam trabalhar 
rcillmentc, com muis eficiência, para a nossa agropecuária. Esse c! um ponto 
csscnci:1l. 

V. Ex• falou também da necessidade de represar toda gota d'úgua. 
Prccisumos, <~Í, ter a preocupação de não cairmos no erro que foi comum no 
p:1ssado: o de acumular muitas vezes bilhões de metros cúbicos de água c, 
durante anos, unos e anos, não se distribuir u água. 

J:i tivemos ensejo, cm discurso no semestre anterior, de debater o 
:~ssunto, inclusive com V. Ex•, e lembrar, por exemplo, a maior obra 
hidráulica do DNOCS em Pernambuco, ... 

O Sr. José Llns (ARENA - CE) - V. Ex• tem ruzào. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- ... o Poço du Cruz, 'm qu' 
500 milhões de metros cúbicos de água foram acumulados e, quando nos 
clt.:gemos Scnudor, não havia, sequer, um metro de irrigação. E estava lá 
:tqucl:t belela; a gente sobrevoa, de tcco-tcco, o sertão todo ârido c lá está 
:tquclc munancial enorme de água, sem um metro de irrigação. Foi um dos 
primeiros discursos que fizemos aqui, protestando contra aquilo. Graças a 
Deus, :1 coisu demarrou c se está fazendo alguma coisa - nào realmente o 
projeto integral anterior, mas alguma coisa já está sendo feita, 

E. ussim, na l)llr:.Jfbu c no Nordeste todo, Acreditumos, inclusive, que o 
Scn:1dor Humberto Lucen:~ poderia, talvel, dizer coisu semelhante: por 
c~emplo, o Açude de Corcmu, que enfrentou iguul dramu de tu~tu úguu 
acumulada- se nàu nos cngunamos, com um bilhiio c trclcntos mil metros 
cúbicos de 11guu - sem ter tido, tcmpcstivamcnte, u dcvidu utili1açiio. 

Mas, Sr. Pre~idenh: c Srs. Senadores, pussumos :~ler pu r te do cditori;d do 
/Jicirio eh· /'c'fiWII/Imco, que mostr:t, exutumentc, u nossa imprcvidênci:~ c :t 
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insuliciC:nd:1 d:1 politica govcrn<lmcnwl, cm rc:laçilo ao problema d;1 seca, no 
Nordeste; 

Pan:ce até que, quando n seca ocorre, estamos diuntc de uma 
inaudit:1 c incspcmda catástrofe. Entret:mto, há quatrocentos anos 
sc sabe d:1 ocorrência nordestina do fenômeno. Só falt:l o imperador 
redivivo tentar vender as jóins du Coroa, para que nenhum ceurense 
morra de fome. Vai comecur a corrida louca das medidas 
emergenciais. Frentes de trabalho, distribuição de viveres, 
promessas de crédito, meia dúzia de patucões para as necessidudes 
mais prementes e, ao que se diz, um festival de intermedi!1rios 
hábeis, o que deveria mcre<:cr uma exaustiva investigação 
governumcntal. Pelo menos órgãos adequados existem, por ai, :1 
grosso e varejo. Mas, se perguntamos pelas medidas estruturais, 
tudo é silêncio ou algaravia esotérica de pequenos técnicos, perdidos 
nos meandros da burocracia e da própria incompetência. Homens 
como Vasconcelos Sobrinho, Tadeu Rocha, Nelson Chaves, Mário 
Lacerda, Gilberto Osório, Gilberto Freyre, Eudes Souza Leão c 
tantos outros, estudam, expõem, debatem, desinteressadamente, 
por conta própria, os grandes problemas da comunidade. Ninguém 
os ouve, 

Só para exemplificar, valeria perguntar, que importância foi 
dada à política de desenvolvimento regional, proposta pelo GTDN, 
cm 1958? Como os grãos-senhores da Nação equacionaram as 
vantagens c desvantagens do canal Sobrndinho-Moxotó? Qual foi 
a voz que se levantou para responder às contundentes acusações, 
feitas aqui, no DIÁRIO, a respeito dos erros da barragem de 
Sobrudinho, por dois técnicos como Lacl Sampaio e Eudcs Souza 
Leão? O ano passado, o Centro Técnico Aeroespacial de São José 
dos Campos, em São Paulo, concluiu projeto cuja execução visa a 
resolver ••de forma permanente o flagelo da seca nordestina", 
usando a tecnologia da queima de hidrocarbonos. Alguém se 
interessou por isso? Planejadores, entretanto, tcmoli, multidões, em 
cada esquina. Sábios, suficientes, olímpicos. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, estamos diante de uma emergência e, 
diante dJ emergência, falamos aqui, sobretudo de remédios mais profundos, 
de natureza estrutural, que devem independcr da ocorrência da estiagem 
propriamente dita. Mas, estamos diante da emergência c o utual Governo 
resolveu inovar. O nosso Ministro do Interior, sempre muito grandiloqUente, 
anunciou no inrcio deste ano que, finalmente, iria apresentar um plano que 
permitiria "não uma solução paliativa, como sempre aconteceu''. mas algo 
que possibilitaria ao nordestino conviver com a estiagem sem os problemas 
que ela causa. Na época- isto era abril deste ano- ele não adiantava os 
detalhes, mas garantia que resolveria o problema, após mais de duzentos anos 
de repetição. 

As frentes de trabalho, as tradicionais frentes de trabalho- V. Ex•, Sr. 
Presidente, que é do sertão, sube a tristeza que elas representam, todos os seus 
inconvenientes, toda a dramaticidade que elas encerram, o distanciamento 
dos trabalhadores de suas terras, o apartamento das suas familias, a 
criminalidade decorrente, a prostituição que incentivam- nunca chegaram a 
ser considerados como uma medida certa, embora na hora do agricultor sem 
emprego, sem salários, sem condições de trabalhar a terra, niio se pudesse 
dcixd·lo morrer de fome c se apelava ao final c uo cabo, p01ra us frentes de 
tmbalho. Eram milhares de peflucnos proprietários, de meeiros, de 
trubalhadores rumis que, então, tinham que ser socorridos pelo poder 
público que abria as chamadas frentes de trabalho, pura inventar trubalho, 
muitus vezes trabalhos inteiramente improdutivos, mas que asseguravam, 
talvez, o mfnimo de subsistência. 

Mas eis que o atual Ministro do Interior implantou o Pluno 
Emergencial, que seria conservar o trubulhndor na propriedade cm que ele 
trabalhuva, ajudando o sctor privado, com a justilicativa de que seria 
fortalecer a própria utividade agrfcolu e não deixar morrer de fome uqueles 
que dependiam desse trabalho. Há opiniões controvertidas n respeito disso. 
Assim, por exemplo, o Presidente da Federação dos Trabalhadores Ruruis do 
Rio Grande do Norte, Sr. José Francisco da Silva, alirmu: 

"Que u cmcrgênciu rcforçn n estrutura fundiúrin e o plnno puru 
combntcr os efeitos da seca ucaba por benencinr prcfcrencinlmentc 
os grundes propriet(lrios, que pussum 11 ter met:1de de suus dcspesus 
de miio-de-obru cobertas pelo Governo. 

A gmnde indústriu du seca não existe muis, mas u cxplorm;ào 
do homem é agrnvndu por conta da estiagem, Também os 

··-······-·------------
intcrmcdiãrios gnnham com a seca, pois passam a comprur o.\ 
produtns muito muis bnrutos, porque os agricultores temem que clc~t 
se percam, sem diminuir o preço tiO consumidor. Isto se vcrilicu 
sobretudo com o preço da carne, pela ausência de pustos p:.m1 o 
gado, que pode vir a morrer de fome c sede." 

Sr. Jlrcsidcntc, parece-nos que o Plano de Emcrgl!ncia também nUa é u 
solução, Se as frc:ntes de trubulho são vulneráveis, precárias, 
contraproducentes, este plano de emergência dá margem a muitu corrupção, 
:1 desvios, a locupletação do trabalho do homem. ~ tiio tentador para os 
proprietários, que há o perigo de se prentender seca puru todo uno e o uno 
todo. E, conrormc o prestígio dos governadores, certos Estados serem mais 
assolados pela seca do que outros ... 

Por isso, gostaríamos de submeter ao Senado Federal uma terceira 
alternativa, para que ela seja objeto de estudos, não só dos companheiros de 
representação popular, como do próprio Governo. O Governo diz que a 
Oposiç~o só faz criticar, só raz xingar, só faz malhar e não apresenta 
soluções. 

Não temos suncientes elementos técnicos à mão pura apresentarmos 
uma proposta acabada, pois a Oposição é pobre, não tem os recursos 
materiais, os recursos financeiros, os recursos humanos de que dispõe o 
Governo Federal. Portanto, submetemos mais como idéia a ser trabalhada, 
uma sugestão, para evitar que nas emergéncias das secas se tenha de recorrer 
a frentes de trabalho ou à assisténcia direta ao produtor c ao pagamento de 
salário aos trabalhadores rurais. Seria, Sr. Presidente c Srs. Senadores, um 
sis~~mu de seguro agríc~la. 

Qual é a linalidade da atuação do Governo nas calamidades públicas, 
provocadas pelas secas do Nordeste? ~ estabilizar a renda, ê assegurar a 
produção, é garantir o emprego na área rural. 

Ora, parece-nos que o sistema de seguro- sistema de seguro abrangente 
de todas as atividades agrícolas no Nordeste1 espccilicamentc nas zonas sem i· 
áridas - poderia atingir todos esses objetivos, sem os inconvenientes desses 
outros métodos que têm sido usados, com todas as deficiências e distorções. 

As frentes de trabalho, já vimos, muitas vezes sustentam trabalhos 
improdutivos, só para remunerar: muitas vezes mandam qucbrnr pedra, sem 
outra finalidade. Ao mesmo tempo1 o subsídio aos proprietários são 
socialmente injustos e dá margem a desvios c estimula o mal crõnico da 
corruçào neste País. Portanto, nos parece que o seguro agrário poderia ser 
um remédio tecnicamente adequado para fazer face a prejuízos imprevisíveis 
c incontroláveis: e se adequadamente administrados poderia ter um sistema 
que eliminaria substancialmente, pura a região semi-árida do Nordeste, as 
conseqUências econõmicas e socialmente funestas das secas cíclicas que 
ocorrem naquela região. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, gostaríamos, ao final deste nosso 
pronunciamento, de solicitar ao Líder do Governo - no caso representado 
pelo Senador José Lins, que nos deu a honra de retornar ao plenário- que 
esta fosse idéia examinada por S. Ex•. 

O Sr. Humberto LuC<na (M DB- PB)- Pcrmilc·me V. Ex• um uparcc? 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Pois nuo, nobre Senador. 

O Sr. Humberto Lucena (MDB- PB)- Nobre Scnudor Marcos Freire, 
estou de pleno acordo com V, Ex• quando se referiu, ai ao Plano de 
Emergência que foi instituído este uno pelo Ministro do Interior, pura 
substituir :.1s tradicionais frentes de tmb:1lho que trouxerum a cham:1dn 
"indústria das secas". A "indústrin das secas" redundou no enriquecimento 
ilícito tle muitn gente e levou o ex-Presidente Juscelino Kuhitschck de 
Oliveira, quando em 1958, visitando a Nordeste, diante de uma culamidude 
imensa, a criur a SUDENE. Enti\o, o Sr. Ministro do Interior resolveu 
udotur, este uno1 o Plimo de Emcrgênciu, que a meu ver niio acaba com us 
frentes de trabalho. Apenas transfere as frentes de trubalho das obrus 
pUblicas puru as propriedndcs privadas ... 

O SR. MARCOS FREIRE (M DB- PE) - Exucamencc. 

O Sr. Humberto Lucon• (MDB - PB) - Porque anljgamcncc o 
Governo pugavu trubulhadores pnru construir açudes, rodovias, etc., hoje o 
Governo pngn truhulhadorcs pnru rnclhorur as condições estrutur:tis da 
propriedudc privudu, com recursos que hoje siio gnstos 1.1 jimdo pt•rtJ/do. 
Turnbém não é justu essa decisão do Governo quunlo uo plunu de 
emergénciu. 
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O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PEi- E veja V. Ex•. Se as frentes 

de: trabalho davam margem a desvios, :t distorções, U chtmlada indústria da 
seca, quem assegura que esse: Plano de Emergénciu tnmbém nilo a cnscjnril, de 
igual modo, inclusive ao entregar nus mãos de proprietÍirios vultos:ts quantias 
cm dinheiro'! 

privados, Ora, o seguro agrícola evitaria us repercussões negativas, inclu~ivc 
do ponto de vista innacioní1rio, que essns medidas conjunturais, exigida~ do 
Govc:rno, ac>lrretam em toda a polilicll nacional. 

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

O Sr. Humberto Luccno (MDB - PB) - Já esll1 havendo muita 0 SR. M,\RCOS FREIRE (MDB _ PE)- Ouço V. Ex• com toda 
rc:cl:1maçào nesse sentido, cm todos os Estndos do Nordeste, Agoru, quanto · 

1
• • S<ltJS ;IÇIIO, 

ao sc:guro ugrário a que se refere V, Ex• é da maior procedênciu. Mas o 
importante, a meu ver, nesse caso, é saber quem vni operar o seguro no que . 

1 
• ·'d d 

tungc: ii O Nordeste, onde tcrfamos uma cobertura do risco da ordem de 100% f O Sr. Josti Uns (ARENA- CE)- O seguro agnco a c u~a nr.:c.c:~sl ~. r.: 

segundo V, Ex•. Apóio inteiramente: a tese de V, Ex• pori:m para que esse' i. re.al •. com~ .i: neccssár.i? um seguro ~a.ra ~o~. o p.rocesso d~ .n.sco, tn.clust.ve 
seguro possa ser feito, h~ um pressuposto: manter a Companhia Federal de tr.tnspone c tudo .o ~,us. O seguro agncola Ja extste no Brastl.' refi r~ me ao 
Seguros. Fiz um discurso aqui no plenário a respeito do assunto, secundado sc:~u~o. ~os empre~umos agrf~olas, .que agora, nus recentes m~~~d.as d.~ 
pelo nobre Senador Affon.~o Camargo, do Paraná. Por ue só m· ~lmsteno da Agncultura, fot ampliado, tentando abr:~nger regJO~~ ~lUis 
companhia estatal como a Federal de Seguros, que está dand~ os melh~rc~ dlfícei!l, Segundo ~ou?e, o percentual pago, a tax? paga sobre os emp~est~~o~ 
resultados financeiros, c: em vias de ter seu controle acionário alienado pelo p_ara o segur~ sena d1vers!licada a.o longo do Pa1s, .ten.do em conta nao, s~ ~~ 
Governo Federal, cumnrindo a tese da dcsestatização é ue oderá se nscos naturais, ~as tambe~ a mmor ou me~or ~arencHt de r~cursos qual seJa 
• 

1
• ' q p a pobrcz" n"s diVersas reg1ões Realmente tsso e uma ncccsstdade Acho que Interessar por um seguro dessa natureza, de cunho nitidamente social. É um ·" ". · . · . ' · 

ponto que me parece fundamental na discussão do problema. o seguro, sozmho, não trá resolver, evidentemente, o problema da seca. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Nno tenha dúvida V. Ex• O SR. MARCOS FREIRE (M DB- PEJ-O problema da seca, n;o, E 
Evidentemente a companhia de seguros, no caso, tem que ser estatal, pelo uma alternativa para que não se precise criar esse impacto das frentes de 
grande alc<Jnce social do plano, tendo também de ser compulsório, sob pena tr<~balho ou desse plano emergencial, porque aí os prejuízos decorrentes da 
de invalidar os objetivos a que ele se propõe, Cremos, no entanto, que nossa seca já estariio cobertos pelo seguro, logicamente feito não nessa base do 
sugestão está a exigir um aprofundamento no exame da matéria, para que se seguro de empréstimo agrícola a que V. Ex• se refere, que i: apenas um seguro 
pudc.'isc, através do seguro agrícola, evitar que os efeitos desastrosos da seca para o banco, não para o produtor ou cm favor do trabalhador rural. Isso, no 
cslivessem a exigir medidas que. como as atualmente adotadus, são altamente Nordeste, no lugar da seca, no sertão, não existe. 
inconvenientes c contruproducentes. 

O Sr. José Llns (ARENA - CE) - Mas o seguro é dado ao 
O Sr. EYel,slo VIeira (MDB- SC)- V. Ex• me permite um aparte? empréstimo, não só pura custeio, mas também para investimento. Acho, 

entretanto, que isso não está funcionando no Nordeste. E a impressão que 
. _ tenho. Devido ao alto grau de risco do Nordeste, é fundamental que o 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- PoiS nao, nobre Senador. Governo tenha um programa de reforço da infra-estrutura da região para que 

O Sr. E•eláslo VIeira (M DB - SC) - Parlamentar assíduo à tribuna 
desta Casa, V. Ex• tem sempre rei to críticas não pelo prazer das criticas, mas 
sempre oferecendo sugestões sérias, lúcidas, aos problemas não apenas do 
Nordeste, mas do Brasil. Na tarde de hoje V, Ex• começou a fazer um cnfoque 
do nagelo que ocorre no Nordeste cm razão de uma nova seca. Mas ao 
mesmo tempo teve a grande preocupaçil.o de orcrecer sugestões, todas elas 
válidas. Eu havia anotado aqui o seguro rural, quando V. Ex• chega 
colocando-o como prioridade: número um para o problema. Essa é uma 
prioridade para todo o Brasil. Há pouco escutamos do Senador José Lins que 
o Governo vai indenizar os financiamentos concedidos aos ruralistas do 
Nordeste. Ent;1o pergunto: c o capital próprio, o investimento próprio do 
ruralista, quem vai indeniz{t-lo? Não vai haver indcnização. E mais um 
elemento marchando para outros pontos do Pafs, desfalcando a área rural, 
Na hora em que instituirmos o seguro agrfcola neste Pufs, iremos dar um 
grande impulso ao desenvolvimento agrícola, nào apenas para o Nordeste:, 
m:1s para todo o Brasil. Lembro-me bem de que, no inicio da campanha de 
1974, o ex-Presidente Ernesto Geisel, em Curitibu, falando :t milhares de 
agricultores, disse que ~ra ponto de honra do seu Governo a implantuçUo do 
seguro :1grfcola no País, Cumpriu o seu manduto, mas não cumpriu um:t das 
t:lntns promc.~'ias cm r;!Yor deste Pufs. Senudor Murcos Freire, nu hora em que 
criarmos o seguro agrícola, os representantes do Nordeste niio estarão 
ocupando tanto a tribuna, porque o problema da seca serú atenuado, 
provavelmente, num:.1 ordem de 70%, Será resolvido também, em parte, um 
dos sê:rios problemus du Ílrea agrícola brasileira, aquc\us áreas que são 
atingidas por cheias, por secas, por geud:1s, por pragas, por chuvas de 
grunizo. Torna-se urgente a criação do seguro ugrlcoln neste Pafs. Isto não 
dcvc !>>:r umu bandeira upenas dos homens do Nordeste, mas de todo:-~ os 
integruntes dcstu Casa, de todos aqueles que têm interesse no 
desenvolvimento da nossu agriculturu purn projetar o desenvolvimento 
nachlnul cm todas as úrcas. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE)- Qunndo enftttiwn,os o 
seguro ugricola como instrumento nccess(1rio puru o Nordeste, é por 
~.:on~ldcni-lo que ele podcril.l ·"e constilUir numa nlternntivu purn essns 
medidas emcrgcnciuis que estilo sendo tomndas, de frente de trnb:dho ou do 
chamado pluno de emerg~m.'i:t, utcndendo dirctumcntc 11 rroprictúrios 

a segurança da safra se torne muito maior. 

OSR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- E.atamente. E que, quando 
essa safra perecer, em função precisamente da estiagem, o seguro cubra de wl 
forma os prejuízos que o Governo não precise entrar emergencialmc:nte, com 
um enorme impacto inflacionário, para constituir as frentes de trabalho ou 
fuler funcionar o plano de emergência. 

O Sr. José Llns (ARENA - CE) - Mas ai V,Ex• tem um outro 
problema, porque as frentes de emergência não são para os investidores, para 
os propriet:.lrios, para aqueles que adquirem empréstimos. ou investem: essa 
emergéncia é para a mào-de·obra, que é deslocada. , , 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Pelo prl:juizo daqueles que 
investem ou que contraíram o empréstimo c que têm que despedir, por 
ocasitio da seca, a mão-de-obra assalariada. Se ele estiver plenamente coberto 
relo seguro, ele teria que manter essa mão-de-obra, porque todos os custos 
est:.~riam sendo previstos c cobertos pelo seguro agrícola. 

Logicamente, é um assunto complexo e pediríamos que V, Ex•. como 
Líder do Governo, levasse a sugestão para ser examinada em todos o~ 
~ngulos que u questão comporta, de tu\ forma que pudesse suir da 
represc:ntttçào nordestina, nesta crise de 1979 - c V. Ex• integru a 
n.:presentação nordestina - o aprofundamento dos estudos pura se 
eslilbcleccr um seguro agrícola com uma dimensão tal que pudesse evitar, 
entre os inconvenientes decorrentes da seca, a dispensa da mão-de-obra 
oiSSll\uriad;~. Logicamente que esse é um Ciitudo a exigir conhecimentos 
técnicos que nos escupum; mas a idéia nos parece inteiramente: vCdida. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, pelos debates havidos, estumo:o. 
f.'nnvencidos que nossa ulocuçào terá sido oportuna c agrud~o'Cemos os apartes 
dos intc:gruntes da ARENA e M 08, que, dessa muneira, permitinlm o 
:tprofundumento maior na análise da questão tratada. 

O Norde~te, Sr, Presidente, pode deixar de ser um problemu paru o 
Brnsil - basta a disposição política de contmriur grandes interesSe!~ c 
reulmentc se: estabelecer uma oricntução que sirvu uo povo. (Muito bem! 
Pulmus,) 
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Autorl Sanador lllllaral f'urlAn 

l'ROJETO DI: OCCIU::TO L&CI:>l.ATIVO IIQ 16/79 Aprova puecar 
llprov:. o texto dos tat11tutoa do 09,08,79 Senador l'IIDIIOII u.oa. 79 P'11vor&vel favor5val c.r. 

crupe da rai11a11 L4t1no-lllllaricllnao e do ror to :Z!l,OB, 79 
CAr1bo Exportadoreu da At;Üc11r - ceri.Ac&A 

-
PROJCTO DE Ll:I tlA cf~"ll\M NQ 53, da 1!179 

hutC>riu o Inotituto II11C1onnl da 9 .o o. 7!1 Sanador l'adto U,OO, 79 r.:avorSval Aprovn p.:ar>Jccr 
Colon1z.tç;o o Rn!ormB A<:Jr~rllt " lNCIU\ t1 rodroou1Bn !avor~val cm 
doar o ir.IÓVIll quo mcnc1onta. 29,00. 79 

l 



lllr\IUO 110 lO~GHt:SSO ~ACICJNAL (~ç~n IIJ 

51rH[5[ DOS TnAnALHOS DA COMI5!::.AO 

Projolo' rnl.llio!lo~ 

J>rojaiOI !:ll$llib~ldOI 

O!oCIO~ fll~8bidCI 

OhCIO~ cupcdodoa 

J>ododo~ do ~rala 

[mM~il1 nproSl!lll~dil~ ·-----------·----·-·-------

Subl!monclu npnttol\l~du ·--------

SubiiiMo~ol _ 

J>ro1olo1 11" no~luçao ---·--

OotlarJçôln d11 voto 

Comp~rocimenlo de aulorldadn ----· 

VOIOI c:om rnlliÇôet -----------------

!=On~itn IIXPOdidOI _ 

Brnllla, em 3l de aqosto de 1 979 

CO:\IISS.\0 DI~ liSS!JN'rOS RCCIOUf,IS 

ltT·:L.\TóRIO CORI:ESI'O~DE:OOTE A0;'11tS DE ACOSTO DE 10 79 

l'l:mmn::ooTE: !lano:~c!or H!:t:or::; cr.:IJU.E 

M;SJSTE~'TE: c,\JU.OS C!JILill::ruU: FO:I:;J:Ch 

" 
10 

" 
01 

01 

02 

02 

1 
DATA OE RE• RI:LATOR DATA DA CONCI..USA.O CONCI..US.\0 

I r;úMCRO E EMCNTA N~cg~;]~~~O OE:iiCiNAOO TRI~~~Ç.lo gg ~~~!~~~ CO~;SI.O OBSERVAÇOES 

~----------1---1----1---1---1----l---
: -~_::.:....l!f],_'!-;_ç_.~.::,\l'..\ t:? 37 /7') 

1 .",.~v::!..:, c i.'<')";l:"~.,:-.~·~.tco liar..l.on:t! c!c Obr.i'15 
!•'~1:r-~ .:~.;. s~o:-lti - o::oc~. ;,ut.;:rl"juio:~ vincu
tll.·ltt ,.o ;,J.;.ir;t:·ri<"l da :::ntonor, a c!<"ln~ o 
. 1:~-·;cl ç_uc ~.l:lnciono, ~;i~u.lclO no :!unJ.dpio 
'<i•· So;L.-:.ü, E!:tldO c!o C<.Mr.'i. 

19.06.79 Senador 
r~wno 
m:::::cVI:li:S 

Rodi:>tribuido 
no ~~n. ;.:.nm 
rwm 

. -·-----·----------!---:---

CO!\õiSSM m: CC/15Tl':'UIÇM I: JU5TIÇA 

UEI.ATóiUO CORUE..'WONOENTt: All 1\Jf:S DE AGOSTO OE 1!17!1 

l'ltESIUI~~'TE: 

ASSISTENTE: 

S&IIAOOR III:NRIQUf. DI: LA ROCQUI: 

:V.Rtlo 11CLCNA U!JCNO DIWIOi'-0 

CATo\ 0~ RE• 

NOMERO E EMENTA CI:OIMI;NTO 
NA COMISSAO 

PROJ&TO RtSDt.UÇi\0 119 17/7!11 
2ft o 04, 7!1 

Altera o R•sirno:mto Interno do Senado roda-

rAlo 

Autorl Sanador ItAm4r rrotnco, 

PROJeTO U:I cAHAM !/'i' ~B/701 
07,06,7~ 

Inclui parÃgrato 40 4rt. ~li dA t.ai n'i' ,,, 
$ lOB, do 2l do 11atombro dn l'l&li (CÓdJr.u 
Nacional di Tr4nliito) 

Autort Ooputodo r a choco Chnvuo, 

RELATOR 
OESIGNo\00 

St:IIAOOR t.AZAilO 
BARBOZA, 

:ii:IIAOOR N&LSOII 
CAIUII:IRO, 

u.oa.79 Fovoriivol 

28.08,79 

DATo\ OA CONCLUSAO 
DIS• 00 PARECER 

TAIDUIÇÃO DO t1EV.TOR 

27o011;79 Conllt i tudonol, 
jurídico, 

08,08,7!1 r.wor;vol 1M ri• 
to, 

Aprovoçio do 
poroce:-, c::~ 

::!8.08,79, 

CONCLUSAO 
OA 

COMISSI.O 

APROVAtlO 
(08,08.79) 

APROVADJ 
(08,08,79) 

CBSERVAÇOES 



lliAIIlO UO CO~WIU:SSO :'11,\CIO~AI. !S..çlo III 

NCrMEnO I! EMENTA 

PlOJt':'O U:I StiiAOO III' 1!>!11791 

:i~?é'e so~re: o~~ obr1C4r.'~o d11 incluir produ .. 
tcs dietúdcos no~ serviçou de bordo do • , 
vei'culos de emprc!IA~ de tr~tMportc Jc po~~~-
:lil!:ctii"DII, 

Autorz Scno~~dar Jo~~i'son llarr'l;to. 

PROJtTO ~I StliAOO 119 11:.01791 

ti:1pÕe sobt-e rcccbic:11nto de pecú'Üp palo 
o~~po~anta~o que retorno~~ 4o tr11bo~~lho. 

Autor: Sanador M4ro~~l Furlo~~n, 

PROJI:':'O U:I SENADO N9 16117~1! 

!ntroduz alteraç.ia n4 Conuolidaç4o '" Leis do Tr4b4lho, 

Autor: Se~no~~dor Orntllll QuiÍrciA. 

DATA;:,~; 
nECCUIME~HO 
NA COMI!>SAO 

04. ()~. 7'1 

011,06,79 

011,06,79 

CATA 01: 

RHA'ôOR 

0[510NAC0 

JI:~II,D.'lll A~IIRA!. 
rtJRI.MI. 

SttMOO!I. NI:LSON 
CARNI:IRO 

tNADOR HUGO 
Ml10S, 

RI!LATOR 

DATA ':!A 

OISTiliOUiÇ,'.,Q 

0~,0G,79 

05.06,'/9 

05 ,Oii, 7~ 

o,.r;. DA 

CONCLUS!.O 
DO I'AnECC'f) 
CD r1f LflCII 

~ont.t i tuc~CiloÜ 
' jurfct.ir.o, r,.-
~nr.ivc l,tl(lol 
~êcnlc~t l!!~i~-
llltiVOI, 

CONCLUSAO 
DO PARECER 

COtlCLUS,\0 
DA 

CC'.~,o:;~:<O 

AI'RO'JADO 
(0~,0~,'9) 

CONCLUS~O 

" NIJII.ERO E EME~ITA RCCE:OI;,t!::NTO 
NA COM!SSM DESIGNADO OIS':'AIBUIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

P::':'JJrTO LI:I Stl/11~ 119 1311/791 

r:,~.~ipArA o~ prorcssoras 
d:::ivos .:os ha!lilitados 

d11 de!ic:iantas 4U• 
cr.t l!:~gistério esp! 

ciA:. de cxcepcionAill, 

;.utor: Sana~or Lornanto Júr.ior 

PROJETO U:I SEI/ADO tl9 135/791 

!::s-:a~elccc critério pa:;a a m4~oraçio d~s 
':4:'!.!'1!11 !!os serviço~ pu~licoc quo ospec: ... 
!'!:4 o d.i outras providencia:;. 

Autor1 Senador Agenor M.lriA. 

PR:lJt'rO I.ti SI:!IADO H9 l36/79 .. DF 

22,05.79 SI:tiA:JOF. ,\LHIR 22 ,OL 79 
P!/i70, 

22,05,79 S~!IA:lOR L.(zA .. 22,05.79 
?0 llflll.b:JZA. 

23,0~.79 St~lADOR ADI:R .. 2:1.05,79 
DA!. JURt!".A 

rixa o c!c":iVO de. CorE,O ~~~ Bom!lciroll ~o 
:::hi":ri":o re~er.a1 a d4 outr~~s providânciao. 

Autor: Poder I:xecutivo 

NUMI!RO E EMC~lTA 

PFOJtTO U:I SI::IA!lO 119 166179_: 

tstipulo~ pra:o f141"4 A conc1u5Ão da inqué
r!to ralativo i IIPUNç:io d11 h1t4 grAVO 
do emprocado est.ivol. 

Autor: Sono1dor frAnco Hontpro. 

PP.OJt':'O U:I SI:tiAOO 119 16?1791 

P:-o!'be 4 propllgAnd4 comarc:iAl noa documll,!!. 
tÂ:o!os ou cln11 .. jornllio., 

!"?OJt':'O U:I SttiADO 119 lli817~1 

In!ro~u;:: 4ltoNr,-~o r.o o~rt, 42 do~~ !.ai d11B 
Co,tr.wanç!311U PcnJiul parn o rim dll 4Umun 
":o~r 4 rrultA p<lcuni.ir a Alf provint.l." -

DATA CE llHATOR [1.<.(1\ õ;;, 
RCCE:61MENTO 
NA COMISS.l.O OESIC.NACO Ol:lTRIElUIC,J,O 

00,06,79 Str.ADC•R Al..l'lrR 011,01:1,79 
P!ll':'O, 

08,06,?9 !:tNADOR ADI:R.. OO,Cti',79 
BAL JURI:HA 

CO,OG.7iJ !::tllAOOR lltJGO 
R/1~0~ 

00.08',7!1 

Con:t I tucion.1l Al'r,OVAW 
juri'c!ico, coa.oa, 7~1 

Con:, t 1 tucion.:.l APROVA::O 

' J~..;:-i't:ico, c o~. c e. 7'l l 

I 
CO~;·~LUSl·O COIICLU~.\0 
00 f'ARECEil " 00 REI.ATOil COt.HSSA.O 

on:ltitudcn.,1 AP!<OVA:J:l 
jurlcticr..~com co~.co.7!ll 

l fllr.cr.da, 

Stltmbro dr a~n" 

ODSERVACOtS 

OElSER'JACe!:S 

L---------------L---~--~--~----_L ____ L_ ___ _ 



~ltmbro de 1979 UI AlUO UO CONGRESSO NACIONAL (Sfçio 11) Qu•r1•-frlr• 11 4J.49 

NCJMERO I! EMENTA 
DATA OE RCL/,TOA OA'!A .,A COt-.:C~U~;\0 COl/CLUS.\0 

ntCEDit .. ENTO 00 ?AIIECtA CA ODSI:R'/AÇe~S 

NA COM!5SAO OESIONAOO OISTRIDUIÇAO 00 R~LATOR co~.~~:;:;.a.o 

P~:lJtTO UI SCUAOO 110 1741791 l3.Cii,7!1 SCIIAOllR IICRIIA! l3 ,06, 79 r:on~tituclonnl AJ'PO'IAr~ 

OIUO VIANA C Jup!r;ICC, coe,aa.79 
t:!.s;:õe sob~ autoriuÍ4o JliiT'd a ruli:açlio 
~e CO!"íletiçõcs eGport vu IIUtOI:Iobil!llticu 
no ?11!G, com comou~o do combuGt!voh n4o 
CeriVA~Os do potróleo, 

J..utor: SenACor Hilton CabrAl. 

P?:lJ:;To LCI scn,.oo 119 1751791 13.06,, ~CIIAODR AOCR• ll,Oii, 7!1 

A!ccra a Lei n9 li 5!12 1 de 17 do novombpe 
BAL JUREMA1 

~o l97B, quu "concedo amparo AOII cx•coll\4 
tAtentcs lult:ACos incapacit11doo do!initl· 
\'A::c:nto para o torviço militar. 

' 

Autor: SenAdor Acenar :1aria, 

?~~JJ:':'O P.i:S0\.~.?·0 DA CC~ISS};O OC t.tCISt.A· 13.06,711 ::itllAOOR MURI· 13.06, 79 
\i O S:JCIA!. 4 •. ~.o:!SACI:I1 119 90/79, do Sr.l'ro t.O DMlARI1 
G!.:!ente dA ~opúl:llicA, 1iOlicit4ndo autori':' 
u.;io ~o ScnaC:o rc~erlll p11ra qu11 soja nu· 
'tcr!.zac:a A alien.J~.io 1o torras pÚblicas 
no ::unicipio de S.so ra1h do Xincu CPAl, 

' i -
NCIMERO E EMENTA 

DATA OE RELATOR DATA OA CONCLUSAO CONCLUSAO 
RECEBIMENTO DO PARECER OA OBSERVAÇCES 
NA CO~~ISS.I.O OE:;IGNADO 01STRIDU1Ç.I.O DO ~I:LATOR COMISS.\0 

PP.:IJC':'O L!:I sr:::.-.co 119 169/79: 06,0f>,79 ~t!IAOOR !1URILO 08,06, 79 [:o~:;t i tucit;~n.:al APFC~·;,::J 

tciar~!na a rcvhio aamutNl do ul.irio· 
3AOARC' 1ud'dic:o, (08,08,79) 

•;:-.!';-,i~o, D~?;"'CI QUO t:C verificar, no [IOrÍ~ 
C:o, oloVoiÇI:O ~c CU!tto c!c vidd superior a 
!0:~, alteranC:o o' Art. 116 da Ct.T, 

;.utor: Son4dOr rranco Hontoro, 

??":l.n:TO Lti C~n.~RA !19 37/?BI 11,06,79 StiiAOOR LI:ITI: 12.015,71 
u::-z::cA SUQST!'rUTIVA DA Crl CIIAVtS 

!.b?Õo ao~ro protcç.io contra incândioll. 

Au-:or: Deputado llina Ribeiro. 

PP.:!J!:TO Ltl Sl:liAOO N9 170/19: 11.06.79 StNADD.R HURlL 12.06,79 
BAOARO' 

J..l-:era ai Leis 119!1 11 131, dll 03,09,1962 o 
lo 3i~ 1 C:• 29,08.19611 o Lei n9 11 7'28, da 
!li,07,1SóS, que ditciplinam a aplicação ! ~;, cA?itd CGtNneoiro c dll ramauaa do 
valores para o oxterior o d4 outrac p'I"Clvi ' 

cõ:~ciu. -

Autor: Sanddor Pedro Simon 

DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CCNCLUS~O 
NCIMERO E EMENTA RECEBIMENTO 

C15TR1BUIÇAO 
DO PARECER CA OBSER'IAÇC!S 

NA COI.IISS.I.O DESIGNADO DO RELATOR COMISS.l.O 

P'!'.OJt'!'O Ci: P.!:SOLU';'J.O 119 2H79 (Of. "S" 13/ 08,06,79 St!IADOR LCITI: 08,06,79 .CGXAr..O !ol.:l 

197!1) r!o St'. Presidenta do Sup~r.IO Tribu • CHAVtS. .qs U3/7!i, 
r.il rec!cral, R~c:urGO txtro.ardin.:~rio n'i' •• , 
!J 952

00 
;:stado C:o Rio C:r11nda ~o Sul, in·• 

c:~:~s<;:!.tuc:ionaUda~o c!O dT't, 29, Pllr'llfirll(o 
11:~1co, e do art'. 39 da Lei n9 882 1 da 211 
~· aeter.~ro ~~ 1913, bem como do llrt, 39 
c:a 11! n9 900, de 10.12, 73, amb1111 do muni· 
c!pio ~a Itaqui, naquela nsu.do, 

P:tOJt':'O U:I C}..'1ARA 119 33/791 08,06,79 StNAODR BtR .. 08,06.79 ConGti tuc:ional APROVADO 
N N:DUlO VIANA a jurCdic:o, (08,08.79) 

ri nov.:~ radaçio AO par.Ír,l"llfo Único do art. 
17 do tocroto•lai n9 1 8111, da 08 de acou• 
toca 19115 .. CÕdir,o do .&:nuo111 HinereiG, 

Autor: Deput..ltlO Anc~lino Ro••· 

P:tO..'tTO LI: I St!MDD !l9 lfM79 I 08.06,79 .i:llAL<IR tJ:2A• 08,0Ci,,9 
RO DARB02A 

"'lsi'Õe 1obre o direito Â villita mannlll do 
;;r~:~o:r.o e do votarin&rio do Hlnhtârio 
~• Ar.ricul turA, pol.:~ll .r~rrl.cdades .:~cr!· 
co11111 c11dutNdllll no orr,11o, 

Autor1 Son.:~dor Uo111on C.:~rnoiro, 



lliÁIIIO no CONGHt:SSO NACIONAL !Scçli11 11 l 

--
oo5rRvAç~:5 I CAT.~ 01: RELATOR DATA DA CO~ClU~.I.O CO~~CLU51.0 

NúMERO E EMENTA RECf:U:M[NTO 00 PI.Rf.C[i\ DA 
NA C:OMISSAO DESIC'~IACO OISTntDUI;AO DO RCLATOR co~.!15:;:.o 

PP.:lJtTO RJ:SOLUÇÃO tl9 28/7!1: 011,06,70 5&:/A!":OI\ r.URILC 011 ,o r., 79 Con~a ituciollrll A!·!IO'ifli~O 

IIAD>\R3 " illrÍc]H:C', (O fi,~ f, 7~ l 

Cri" " Col:'.i.Giido du r.unicipioll, 

Au-::or: Sen"dor Lom411to Júnior, 

o ri CIO "s~ 119 OG/7!1 do Pro11ic!anto do 5Tr, Dll,06,79 SI:NAOOR HURI· 05,06,79 
r.e:u:-so &~traorc!in4rio nC:O 8!1,1911-l, incons LO IIADARCl 
tito,;cion4liCado do nt. ll9 1 II, d" Loi nV 
5 I!C6, do Hi,l2,1969, do &atado do Hin1111 
Corais. 

F?:~J!:':'O l.!I 51::/ADO N9 158/78: 01!,06, 79 SI:NADOR HUGO 05,0&,79 
PJo..'10S. 

:i nova rodaçdo ao 5 29 do 11rt, 69 d4 Lei 
n., 6~5, c~ 05 c!o janoiro do 19119, dorcrmi 
:14.'11!::. o f"'(lconh.:.c::i:-anto do .lto!ltado r:êdicõ 
Co sir:dicJto, c!osc!a quo cd&ta convênio 
cc::. 4 iMtituiçdo prcviC:onci~rh. 

}.~tor: Se:-taC:or Crestes QuérciA, 

CATA OE RELATOR DA'I'A DA CONCLUS.\0 CONCLUs;.o I oos"'";m J NOMERO E EMENTA RECEBIMENTO DO Pl.i\ECER OA 
NA COMISSAO DESICNADO DISTRIDUIÇAO DO RELATOR C0'.1!S:J:.o 

o::ci~ "S" !:~ 14/78 do Prcddente do STr u.oa,1B SI:I/ADOi! rRA.'l- 19,03,79 Con~titucionill AP~OVA~C ''""r!'''"' I ?e-::.::::x-r::-~ordinároio n9 B~ 994, do !:!:t~do CC 1101li0RO jur.r'c!i~o. (ne.o~.79) 
-:!e S, hu1o, ir:conllthucionlllidadc c!o art. 
:.9 l!a Lei n9 10 1121 1 do 03,12,1971, daqaa-
1e !:stac!o, 

t'!I:ID "5" tl9+ 17178 do Prellidente do STr 14.09,78 SI:NAOOR HUGO 19,03,79 Redi::t:oi!lui.c!o 
?ec.!:Y.t:oao:r~inãrio 86 764 1 11 , l:stado do RAXO!i 
::c':c :::o::.:n:o, inconlltitucionaliCade d4 ex-
;:-c:ssio "~ara c;,u.dquer efeito" C:o 4l"t. 19 
C:a ~ei 3 1187, de 10,5,1974, dAquele I:Ot4do. 

:::c:o "5" tl9 20178 do ProlliC:antc do !\<i· 28.11.78 StNADOR HUR! 19,03,79 
~·.:~.a! te Conta:: !!o D.Tadcral, cnc.,minhll:"ldo LO BAMRO" 
1.0: ~t:":IU~o o ra!.l:lté:oio c c!ctl:':4b pcç.,:; do 
?:-c::c:lo sobre 1:1 4prov1:1çdo d411 Cont411 do 
G O"ltr:"IO do c.redeN1 re1.:riv1:111 40 exerci-
do c!e 1977, 

?;<;..:Z';O ?.!:SOLUÇT.O DA CDT, 

NOMEAO E EMENTA 
DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSÃO CO~CLUSAO RECEDIMENTO CO PARECER OA ODSEIWA;!:::S NA COMISSAO CESIONACO Ct!iTRIOUtÇAO DO RELATOR co:.ltss:.o -

~gffigHP~;o;~~~~ ~ ~~~IF~~~i~~~~Hâ~ 1. 
23,05,7~ StNADOR 11URI· '23,0~.79 

t.O lll\tlfllll1 -
hpú::,lic4, aub~etando 4 aprovllt;~o do !lena 
elo rac!Or4l 1 prop05t4 do IHnilltro da ra:r.c:ii 
da, para que 11cj4 4utorh"d11 4 f'1oofaituri 
P.:.miciplll de Ubor"b~ 01G) 4 olcv11r o mon• 
tante c!e ~ua d!'vld11 consolid1:1da am , , , , , , 
Crf 12,00D,000 1 00, 

P~"JtTO RESOLUÇliO DA COHISSM tCOIIOHIA ~ 23,05.79 iCNIICCR HOACYR 23,DS,79 Col\lltitudon/11 APJI.OVA~::l 
IZ!ISAC!:II 119 0211/7!1 do f'rallidontc di\ nopll CAL LA, u jur!dico, (21.08,79) 
blic4 1 llubr:-etcnclo 4 11provnç~o do· Scn4do-
Todaral, propo11t4 I! ln, r11z.onda 1 p11ra que 
uj4 ~:~utorhad4 "f'rofoitur~~ Huniclpol 
1!<2 !idflta fou (R5) a elovo1r o montnnto da 
':..:a dvido1 con:rolidAdl:l em C r$ 7, 7G~, ~7G 11i0 

~P.'JJt'rO ntCPJ:TO LCCI!it.ATIVO 119 06/7~ 1 '23,05,7~ SJ:Nt\DOR ACI:R· 23,05,79 Conntituc:ion11l rAVOR~VLL 
<:C.!lS':'ITU':'IVO PA CP.J:l ML J~rr.t:I".A o jurCdico, (l~,CR,7'l) 
Pl.ti:ica o te)l;tO da Acordo 11obra Tranaportu 
a I:Avecaç.io H11r!tim11, calebro1d0 cm BrMílh 
a '2J c!o müo do 1~78, cntr11 o Gov•trno d11. 1111 
p-1~llca rcc!arlltiVII do llrMil c o Govorno -
Cs h:.~~lic~:~ Portur.,uullll, 

I 



lliÁHIO 1>0 C'ONGRt:."iSO NACIONAL (Srçiron IIJ Quatla-rclr• ll 4J!'il 

! 
NU~/!:i'IO C Cr,ll:t<TA 

OATh DC RCLATOi'l I 0/.TA OA CONCLUCÂO CCNCI.U::.o 

I 
n~CC~I'If.~lTO DO PAA~C!:I\ OA OGS~R'IJ..CCt:: 
lU\ CO~I.IG~.IO OEGIGNA::IO OISTRIDUICAO DO RE~ATOI\ COMI!>!i.I.O 

n::;::-o C!: L!:! DO s;::::,\00 1:9 H!l, do 197!1 2~.05.79 Scna~or IIU'JO 28,05. 7!1 

;,! :c:il o:. il:t1')'o:o 7G o 81 do Decreto- n;uno:o 

lei r.9 5 H~, !!o 19 do maio do 1'J4l 
[Co:uooUd4Ç~O l!a:o Lo1~> do 'l'r4ba1ho.l 

j'"'o=• Scncdor Pctlro :a~on 

I 
' 

--·· 
no:::'::> 0!: L!:I DO S!::::.Do ll9 1SO, do 1979 25.05.79 :.onador llo1v1- 28.05.79 

?c~itc .lO~ C.'"l?r0!]4dO~> " util1:<~ç~o d4 dio Nuno!: 

co::.ta vincu1<~dot do Fundo do Car4nt1A ' 
C.:~ ';c~?O do :::crviço po1ra A conz:.truç:io 
d4 ca!OA pré?riil, 

;.,\:tO!' I Sonlldor rnnco r:ontoro 

PP.:J;:::-:o Ot L!:I DO :Ot::~o ::9 151, do 1979 28.05.7!1 Senador Almir 28.05.7!1 Con!ititudonlll APMVAOO 

:.":.:-!bui ~~~:: Sin~ic;:':.o:: de Trab.:r.lh:u:!orc:. i'!.nto " )uri'rlico.Bo., (l~.08.7i) 
t<Ícnicil ler.i:;· 

A .;::slli~il!.d.ldc lcçal do :cclo::-..l:c::~ li ::I lo'Jt iYII, 
:·~::o, ~::!.c:!.o:~:s!~ do i:~~.llub:"id:sdo o PE!. 
:!c:~;lo~!~;:Cc, c:-~ !leno!'Ic:io da seu~: or. 
:::c:J.~'!o:o, ~:ldC?cndcntomonto do outorc:~o-
cspcc:J.d do po!.lcrc::, 

Ao::o=: San~:!:or rnnco l·:ontoro 

' 

NUMEr!O E EMENTA 
CATA OE REt.IITOR OAV, ~A co~:cws~l) CONCLUSI.O 

RECEIW•.;NTO 00 PARECER OA O!ISERVA:fOES 
NA COMISS.I.O OESI~NI.OO OISTRIBUIÇAO 00 RELATOR COtAISSAO 

r ;:.'JJt<O u:r Chr~!V. 119 l4'J17a: 05,12.70 StliTIDOR t.t:I• 19,03,79 
'!'E CHAVI::i 

1:;-:;-;;-i;::a 4 4lill:14Çd'O ~C b~:n:õ imÓvcit; do U• 
:-.!,:l, s!-::u~C:oll na .ir-u ur!:lo1nA d4 CuA14r-.i-
:~i:-!.~, no Tc:-:-!tó:oio ~c RondoniA a d4 ou-
'::'<!.:O ;::-o·,ic:ênc!.4::. 

1::':::-: PO::c:o !:xcc:utivo, 

I 
;;:::;::-:o U:I C'JJ:I-.?.A ::9 03/79: 05,03.79 SI:!IAilOR HOA- 15,03,79 Co'n'.:tt:ituc:i'omrl "AP.PO'JAOO 

CYR DALL.A ll jur-rdico,Do4 (15 ,08, 79) 
:!:t(.CC so!:l:-e A Político'!. Naciond de Irri- tlicnica ler,h-; [.:o;.:o o doi outras p:ooYidênciAG, l4t iva, 

I Vono~ com roa • 
; trir,Õu:; o Sen. 

;:,u':.c:-: Pode:- !:,,ecutivo. rro~~nco ~onto-ro. 

::::.:.:::':'0 L~I C~'J.itA /:9 0~/79: Cli .03. 79 SE:IADO!l R/II• 19,03,79 
HUHtoJ PARl:tlTE 

:~s;.:;c so~-:-e o Estatuto ~o:; Policiais l1ili-
':t:'eJ C4~ Pelicio1s !ülito1res ~o:> 'l'crr-itó-
:-!-::s recerAis de A.::-•• 1;:oi, do RondoniA e de 
: ;:-e!::-.ll e doi outau p:-ovidõncias. 

I ;,"o"' PoC:cr l:Kec:utiva, 

-
DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSA.O 

N{jMERO E EMENTA RECEBIMENTO 00 PARECEI\ OA OBSERVAÇOES 
NA COMISS.I.O DESIGNADO DISTRIBU(ÇAO DO RELATOR COMISS.I.O 

P~:)J!:':'O U:I St!lA:.O /19 16'217!11 0~,06,79 SJ:NACOR MI• 05,06.79 
HtmOO PARCN'l'J: 

:!s;:õe sobre o dapód to do tériAII remunera-
du dos trabalh4doros o1vulloa em caoornotA 
de pou;:An~a. 

Autor: SenAdor AmarAl rurlAn 

PFj,..':':'O U:I SI:~IACO l!'i' lCJ/7!11 04,06,7!1 SI:NADOR ACI:R· 0~.06,79 Vista ao Scn, 
llfll.. JURI:MA :lelson Carnd 

fa:ultA o inercui da funcionÃrios do Con• "'· creuo !lacicn4l no Instituto de Providên - Cl~,OB,Hl 

c!a ::o~ Ccnr.f'lls5istall - li'C c d~ outrM 
?:'OviC:undu. 

A~: ter: Sunador H11nd1.J c.m,~a 

.:r:=!o u2" :r1 07119 t1o rr,.,:~it!untc do ~uprll c~,06, 7~ :>!:~IIIOOR IIUGO 06,06,7~ 

tO ':'f"i!lund radaN), lloc:uruo I:Ktr,lONJin,l : !VIMOS, 
r!o.nl' U!l, 71•9·U, incon5tltucionollit~,,du tlc11 
4:-:ir,ou 2~6 a na <1.1 !.ui nl' ij l2, o1n lO '" C+l!a:-!lro Cu lnl, Muniri;lio t~u Afi,Ípollo, 



M!QiiiWldffl'it1Yd 'W ''M"' ·mwz·nmnrz = .,.r msm rnt'ffi'H'M'"p=Mte':IWlJ!! 

UIÁIUO I)() CO:'<iGHESSO NACIONAl. (Sfçh 11) ~lembro d1 1919 

DATA C!: m:LATOA o;..T,• OA CQ:o;CLUJõ.O CONCLUSAO 
ODSERVAÇ.C.t:: NOMmO E EMCNTA ACCtl.MCNTO 00 PAfl.CCtA DA 

NA COMI::SAO OESIOilAOO OISTnlllUIÇÂO 00 RELATOR COMIS~.I.O 

!=:'0.!!:':'0 L!I S!:!IA!:O 11~ 159179: 04,06.79 ~C!IIIOOR AMARAl. DS,OG,?9 
.rURt.A/1, 

:~~;:Cc ~O~t"d a obrir,.,ç:il? c:c incluir produ-
~cs dietC'dcos 1\05 ~., rvlço::; do bordo do .. 
\'t:!'eules ,, cm;H"C~.tn 

,, tr.:~nuportc 
,, pu-

~a;:ciro5, 

}.·,;~or: Senador JaÍGon llarruto\ 

P7.:JJ:7o ~I scr:Aoo :1? 160179: 011,06,79 ~I:~IADOR Nt:t.!:011 OS. O li, 19 Conr.t i tudonal APROVAOO 
CAR:ICIRO 11 jurrdieo.r<~:· (15,08,79) 

:!.s;:C11 50ÕN roeebir..anto do pecúlio p11lo vor.-ív11l m<iri1: 
Aj:05cntaC::o que retorn" " tr.tbAlho. "' t~mr.nda n< 

l•CCJ 

;.u~cr: s~n4dor A~.:~ral rur1<1n. 

i'?~J!:':'O I.!: I s;:::A!:O :1? lCl/79: 04,06,19 "t:IIA!lQR !lUGO D5,06t79 
:t!IXOS, 

:nrroC:u: ahcraç~o na Concolidaçdo '" :..:is do 'l'ra~.:~1h0. · 

Autor: Scn.u:or Orestes Quérdd. 

--
I N~~.!!:RO E t~.!Et:TA I DATA DO 

R[;~ATt,;~ '::f!.!A ~11, C:jNCL:.;::r.'1 COilCLUSÂO 
O!lS5:RVAÇOfS REC~lli:~:;::-;TQ 00 PAREC;:n DA 

I N._ CO:.uss:.o OfSICiNAOO OISTRIIJUIÇ.\0 00 RELATOR COMISSAO 

::·==o,,.,,.""'· I"·"·" I:!/At:OR A!..Ot- 18.05.79 
ii O C:fAVI:;!. 

S~!!ci't'a cu:tu~o ~4 Cor:i~:ão ~c X:oncti"tuiç5o 
c • .;:,:::;!~4 ~o Scno1C:o rcCC'::OAl cob:-c o !D.to 
1\',:': ind.C4o 

A'Jtor: ScnA~Ot' Hurr!lcrto Lucena. 

! 
P?.:J!:':'O U:I c:"v.AR.S. ~19 149/78: 18.05.79 I:IIADOR U:ITI: 2~.05.79 
(;:~:;::;:;-,:.,!!COI 1-PLt!:~:;IO) . ::HAV!:S, 
}.:;~;::'!Z.l 4 4l!Ct.olc:":!o de Jlcn~ i~:5vcill ~a U• 
r:!.~o :!;u!Co: na â:-c.:l urbanil da Guajar.i'-~i 
:-!!':'., r.o 'I'e:r:'itó:oio d4 Ron~onia c tl.i outr.li 

; ;j):'!l\'!C:ência::. 

' 
}.:.:':::r: Po:lc:r Executivo. 

n::::':'o W:I Cl.!-:AM t:9 L+6/1B: 18.05,79 JI:UAt:OR AttR- ~:'..OS.7S Conr.titucion/lh APROVAOO 
(~:~:; o n.cJ::o;o:: r::-=:-~~.":;? 1-PLtr:l\R!O dAt. JUR.tl".A lurfdier.HI o ptr <H.OB.79l 
:!:~~:c ~C~:'C A ~~Nç.iio d4 jorn<!.dD. de tr.:~.• \nto c ii r.m~nd, 

:::.~~o C:o pessoal Ca Co1ixa Econõrnica fede- no~ ter~n:: ,,, 
r:.:.. 1u\Jmr.nc1.1 ,, l-

~.)Üidor. {"lf, ~ll! • 

A:.:tc:r: Dcpu':A~O CcralCo BulhÕc:o, :·.n,cr•lr!o ::<:VIl~ 

: .. í~.1ro !l.:~rl.w.:o~ .. :;e l:oon c.1rn"'-
r'l <:•:n ol'>ri'JVol ' 
l •: ~ 1 " ,,, 

.. I~ I 

NOMERO E EMENTA 
OA'ffo OC llti.ATOR DATA OA COI\:CLUS~O CONCLIJS.l.O 

RECEDir.-lt:tiTO 00 PARECER DA OBSEt\VA,ÇOES 
NA COMISSAO OE!iiCiNAOO C!STR!DUIÇAO 00 RELATOR COt.IISSAO 

!=?:':!:':':> L!:! S!:!IAC:l 119 ll0/7!1: 15,05,79 SCtiADOR IIUCO 17.05,7!1 
RAMOS, 

;..! ":t:ra 4 :-c dação do "caput 11 do art, "' d• 
Co:nsolidAr;Ão dali Ltia do 'l'rAba1ho, 

);.:':O:' I Sena~or Orclltca Quércia. 

-
F:.:lJ:':'O U:I sr:::Aoo :t9 11!1/7, I 16,05.7!1 StNI.DOR A.,U,A • 17.05.7!1 

::::'S;!.t'J!.. O auxrlio•:::Or'ddia para cmp~r,adoG 
RAL TURLAN. 

~..:e porccbar.~, r..ancnlr..anto l rcmunarA~t1o in-
:a:-!or 4 cinco calir!o::; ll\l.nimoll rac: ono\111. 

A'J':C:"I Sanador ~aui'O Bcnavidu, 

. 
r :'1-::.:z:':'o I.!: I S!:HADO !:~ ll0/79: 16,05,79 !:ttiADOR TN: • l7.05,7tl Conut: I tuelorhll A!'ltOVAOO 

CREDO NI:VtS u jurrclico. (B,08,79> 
:!:!'Sva a :::.:!::a do c:::rrcc:~~or qua doba de 
c::":'?:"i:- d~c!~Jo judd.ll lllullivn A 1"04dmh 
=~=.=·J :'"l!n~c~=-~-;~o da ~~~?ror.~do 1 jl.'lra uiii 
~ ~:,r!o-::.!'i!":':l jiOr C.i,'l de .:~tr.:~llo, rnodi!i -
c~:'.:!':l o "c.:~;:·Jt" C.o Art. 1:!~ d, Cl.T,(Dtlc, -
-:o:~! no ' 11 ~2 I ,, 19,05,194]). 

/.-.:':o:' I ScnA:!o:- 1/ul~on CJrnuiro. 



: .... rrmbrn de I'J'7'1 

tlÜ',!Cf10 r WWTA 
I PATA !'li: 

I 
nLC[iJrr:rroro 
W• COI.!I!)ê,/.0 

I ?:;:;::-o w;r !;:;~:1.~ !j':' nnnA-co~p!>!ITcr.to,~:-. ll5,a~.7a 

;,:~-::'".:1 a re~(lo;;io r.o <~rot. ~? dJ. Lr.i Cor.1ple1:1t~ 
-:•.:- :J9 ll, C:t 25,0~.!'l1l,quc in~:tituiu o · 
F:-·~;::-ol';'.J. ~e A!isi~tênd4 .J.O Trllb.\lhJdor Ru· 
!"~~. 

}.:J:o:-: Sen.,dor lldmon Cllrnciro. 

?J:.:l::'~ L:::I S:::!IA:<I/1? Jl11J.18•Co:rrlr.:r.P.nt.tro 08oll.79 

:!~;:e cot:-e <l. r11proc:uç:io por- microfilr:-,an 
C:~ -!:~:u::-.!mtol !:o1ncSrio:., P<lNo ··~ 3fciton 
;::-c•J!~to:o no Códice ':"ribut.irio N.,cioMl. 

J."Jto:-: Scnddor ItAl.Ívio Coalho. 

?J:;:;:o :.!:i: s:;;:,y::o /19 l3011e·Co:-plomontar. 25.10o78 
::o-:~;::t:t 1: ;:a:--:ici;:.J.r,~o ~e re~re::cnt.1:'1tC'õ 
'!:: t:"c~.üh.:Cc:-'l:!i c ~o~ !unc:ionJrio:; n.J. <ld
::-.!.:-,!:~:-4;do eo J'II!:/Pl!:::?.i.'l!.!ipÕc !lObrc ,, r\o~ 
c:~:-.t:-~!iuo;~o r!-; i':~/i'J,~i:i','c ::uo1 .vlr.~tni~trii 
-;'!':. ~.:: ::-·.::'l~o:.!r!e::, ~e~or~Jn.1 '\UC o::: rcr.ur-
::~ -;!? ;:::;/?;.~::? :-::-Zo olT•l!Ca!lO: p:-efc:-cn-
o:!,:::-t:'I~C no !in~nc!.J.::-on-:o C:.: jlroC:uç<lo C:o 
e:i::-.,:-;to:õ , V CIO 'tu.ido: 1ho1bi ta;.lo e ou -::-o:: 
~4:-:: ce u::o ou cennu;:-o ?Ojlul<lr, 
.:.'.":':::": !::entr!C:" rNneO !~OntO:'O, 

NUMERO E EMENTA 
CATA OE 

RECEB,.AENTO 
NA COMISSAO 

?:":.:!:60 U:I C1.:'.AM 119 01)9/7!1: 22.03.'19 

,t:;to:"'i%4 a raalizaçio de CStUdOil reolÕr.ico:J 
e -:o:~':i:'i~icos Fala:: c:onc:es:ion4r a:: de llCt' 
•J.!·:s ;.:!Jlicos da enarz:!.., clétr!.c:ll, P<"~N i;; 
;:~::-:'!a;ão c::a inst<llaçõcs cc tran::mi:::~io ern-
-:e:-.::io n":):::!.nal i;:ual ou cu.,crior 4 230. KV 

1.'1':::-: P.::!dar I:11acutivoo 

?~:>:t<;O U:I St!lAtO ll9 211/79 ' 22o03.79 

J.lte~4 e '•:o!. r:9" 6S5, c:a 02o06.1965 1 •"' ~~, .. ,. sc!l:-a a lazitirr.ao;:io adotivao 

kltc;r: senador !lalaon Carn,airoo 

n·:.;~O U::I SJ:I/ACO ll9 15179: 22.03.79 

;.:~e:-a o a:-to 111 do Occreto•lai n 'i' 73, 
~:o:.~ol'i8& e d.i outra:; jlrovidõnciallo 

do 

;,·.:ter: Sanador Ca!lriel llcrrr.os, 

I 
NóM~RO E EMENTA 

DATA DE 
RECEDUAENTO 
NA COMISSAO 

I "'""~o u:t '""'" '" """, 
23,03o79 

:~s;::'e so!l:-e A ravbio do ul.;'rio·m!nirno, 
1 u~c3'::"&l::-.ento, cc=:~ bua no3 .indicao do i,.;,, '' vi<• '" "'' Mciio. 

k.":çr: Senador ::lirccu C•rdoao. 

I ;;:J!~C U:I '""'"' '" ""'' 
2J.03o79 

:!r;E• soJre D. jorna~a ela trabalhe do ~ato• 

1 :-!f':A cc:-.eutc:- ea >Jo~culoJ utilizados ao 
~-- t"' s·.:;:-ta :::;.::: icipd , i n ta :-~unic:ipd, intaraa 
~~~··.a'l a ir.t!:":loldG:'\41 C:e p41114tail"OII 1 fi--
>·,1 -:.:~e o aa!4tio-profh~iond e determina 

I :·~::ou providanciaso 
' . i ,~.·~::;::'I ::dnaC:e.r !~oacyr Cal h, 

l:.,·r-:~ :.tl S!:"A;JtJ /19 H/79 21,03,'19 o ' • -· " 

I f-:-t::''!',•e f'CI4~U~t41'.Gntc da bancf!ciou pru\1.1. 00 

G,,,~;'~"• rootom pro,!rdon~lid•do '"" 
1 ~·~cs plll"<l coo.tri::Oul-;.•o e d,• outr.,!i 
~\"~t!~11ci111o ' 

~=:-: :;an4dOr Aecr~l\l Jurar-1<'1, · 

flLI ATOh 

OC!i"mMDO I 

,,,.,,., ,, 
Dlr.rr.·ourç:..o 

::;r~u,:;.~fl: :~u~I

LO Br,:MR/j 

SI:NADOR MU~U~i· 19 o03 o 7!1 
:>0 PARI:IIiC, 

:>ENA:OR !.E:::- 19 ,03. 79 
TE CHAV!:S 

RE:t.ATOR O"T;, DA 

OES!CitiAOO OISTRIDUICJ.O 

:EilAOOR J'O~O 22.03o79 
aosco o 

S!:NADOR IJ:ITI: 22o03o79 
CHAVJ:S 

XNA:>OR L/\ZA· 22oD:.79 
110 a>\RBO:J. 

·- -
RELATOR CATA DA 

OESICiNACO OI!:ITRIBUICAO 

S!:tiAOOR U:ITJ: 23oQJ.79 
CIIAVI:S, 

SCttADOR HOA· 2.1o03,711 
CYR MLLAo 

~I:IIALOR ADI:J\ 23.03o7!1 
llfl!. JUilEHA -

c~:;;;u::..:."": 
:.o r,;.m::::~n 
00 íl[LJ,TOn 

CC~~:::LU~J.O . o:.. 
CO!.~r~!:I.O 

con:otitucioMl APROVA:O 
fl jurrc:ieo. Cl5.0e,79l 

CONC\.lJ~.;,o CONC\.USAO 
00 PARECER OA 
00 REt.ATOA COMISS.\0 

ConstitucionAl APROVADO 
c jur.idico.Bo.J.. Cl5,0B,79l 
técnica lagis· 
lativa, 
Vota cc -
tl"i,Õe5 o' .Setlo 
~A:'Icreéc licvuo 

CONCLUSAO CCNCLUSAO 
DO PARECER OA 
DO RE\.ATOR COMISS:.O 

Cons t!:t ueional APP-DVAtO 
11 jurÍdico, CHo:l~o79) 

l':cC:itotribui~o 

OBSERVA;CES 

OSS!:RV.\ÇOES 

Dc511r'!\UivaC:o 
p/R~S 36/79 



·a·· R C' ·r·=~' "lf''2C'?''"!W!I"N!D'"'J:Ct'!!Wfti'W•t'"'"!1', '""m' .. 
lliÁRIO llO CONGRESSO NA.CIOt"'AI, (l'W(I4111} 

.--

I 
CATA 01: fli:LATOfl DATA DA CONCLU~AO CQNCLUS.I.O 

N\JMERO E EMENTA flECCOIMF.NTO 00 PARECf.R " OO!>::A'IAÇCE~ 

NA COII.i~ST,Q QWGNAOO D!STAIDUICAO DO R~LII.TOR co::.ISSc\0 

:p::.::':'o L!:I SttiAOO U9 339178: ~b.OJ,79 !:CtiADOR L!: I TI: '27,03,B Desqr~u!v4Co 
CllAVf.S, jlClo !IQS ~717~ 

:'!.s;;a :o~re A axtinl":iO d4 cnfiteu&c da 1\lCio!nci.J ~~-
~~~: ~:1!)licos c pardcul11rc: a dÁ outrilll nr.tituto l:<lr. 

; :-::·J!.C:Ü:H:iu, 1dVOf,ddO~ rlCI i>,· 
lrc.J~ll u OrCtlr:l 

/•J-::cr: s~nacor Murilo P11rdao, .o~ AC\4Q>;.li!O~ 
:o llN5il, '" :ioda Jdllt~~ro, 
(U.OB,7~) 

íl Vt~ • 
?p.:J::ro U:I Si::IADO /19 32179: 27,03,79 SI:IIAOOR ltfrt· 27,03,7~ 

HV1100··PAREIITE 
J.!nrt.:rll co e~:~procaCo despadido indcniu- i3 111. J.lfll-t'i\1~ 
o~o btecra1 pelo tarr.po da ncrviço. 

J..u'.:or: Sencdor FrAnco Hontoro. 

P?.~JE:TO U:I S!:IIADO !19 33/79: 27,03.79 SI:UAOOR HOAC\'F 27,03,79 
Dll!.t.A 

:\l·:::g.:r o Íta::: VIII Co cH't, 530 d11 Conaoli-
Ca-;io" du J.ah do Tr~:~~alho. 

;..,;';cr: Senador Marcos Frc i 1'11. 

L 
U\JI.1ERO E EMENTA 

DATA DE RELATOR DATA o.:. CONCLUS.t.O CONC:LUSJ-0 
REC:EDIP_,L,HO 00 PARECEA c• ODSERVACOES 
NA COMISSI.O CESIGNA~O OISTRIBUIÇAO 00 RELATOR COMISS.I.O 

PROJI:TC U:I SI:UACO 119 1111791 11,0:1,79 StUAtOR U:!IOI. 11.05,79 
VARGAS, 

thpõe ~obra a apoGcnt.:rdoria aGpecial para 
os t"rabslhadoras na atividAdo do !ill9ão ., 
tecclagcc, 

Autor: Sanador Hahon CArneiro, 

PP.OJI:TO U:l St!IADO 119 ll2/79z n.oS,79 StNADOR At.O't- 11.05.79 
SIO ClfAVCS, 

Ccnsil!ora nio tribut.ivoh p~:~r11 efeito do 
I::;osto c!o P.enc!a, os proventos e pensões 
nas con!'!!çõea qua indica, 

AutOr: Senador C1011ha J.ima, 

PR.:IJI:TO U:I St11AOC 119 113/79; U,05,79 StiiAOOR TAI-I- 11.05,79 onz:tituciond APROVADO 
CRI:DO NtVE~. ' jurídico ,com (1'1.08,79) 

Assecura direitos doa nprar:ados no caso lmttRd4 n? l•CC 
Cc fa1ênch. ou concordata da amprasa. 

I 
AUtor: Senador Franco Y.ontoro. 

·- I 

NIJMERO E EMENTA 
OAT'\ OE RELATOR DATA OA CONCLUS.I.O CONCLUSAO 

RECEBIMENTO 00 PARECER c• OBSERVACOES 
NA COMISSAO OfiiiGNACO OISTf\IBUIÇAO 00 RE~TOR COMISS"-0 

PP:'::JtTO U:I SCIIADO 119 l25/79t 17,05.79 SI:NADOR ADI:R· 17,05,79 Constitudonlllll FAVOR.t:Vtt. 
DAL JURCHA ., jur!~ico.r.- W>.P8.79l 

J.!tera a Lei n9 5 988, do 11{ do dezemtlro do vor4vol o boa 
li7J - ljUC rae"Jlfl 011 direitol Al.ltOrai!l O dÁ tôcnic4 hr:ill-
c~.:':rAII provicanciu. lativA, 

V"ncido:o San, 
lllllnon Carneir ' 1-.utor: Sanador Gaatio HUllar, p/ J ncon!lt. ;Sem 
t..\z,lro Dotrbou, 
p/lnconllt ,inju id •• 
~:.,r..l,ll!t'! Ch11V ' . 

PP.OJtTO U:I StllADO 119 1261791 17.05,79 SCilAnDR l!UCO 17.05,7!) 
RAMOS, 

!'.e;;,ul4 a.prorraeAr;io da jornada de tratlalho 
C o' ~41\cArio', 

Autprz Senador rr4llco Hontoro, 

P:'.O,.'tTO U:I SC:tADO 119 127179•Complemant.:rr. 17.05,79 SCtlADOR HCLVt- 17,05.79 
OIO NUNCS, 

?ov:1g11 dispositivos da !.ai Cor:~plamant11r n9 
os, Co a da abril da 1970. 

Autorz Senador llumbarto t.ucana, -
*v11ncido; !iom,rr.,nco Hontaru com r••ntrlçliur;, 



Str,mbro de 19'79 IUÁRHI UO CONGIWoiSO NACIONAl. (Se-tio lll 

DATA OC flELATOn DATA OA COtlCLU::tAQ CONCLU::tAO 

I 
NlJMEflO E CMCIITA nr.CEUIMr:NTO 00 PAR[C(fl "' 00tiCflVAÇCE5 

tiA CQMI~~;AO DE::tiGtJAOO OISTfliDUIÇAO DO flUATOil COM155AO 

PROJCTO LCI ZI:tiADO !/9117/7~: 11 .o~ :r'J ::OJ:tiADOR RAI - 06,06.79 Vi :o ta ::Or.n ,;..~ 
11lJUDO I'ARI:II':'C O::er:J.!.l Ju~~!l. 

Dispõe 1ob re a aplicAç4o, como incentivo 
rilcd 1 na .if'olla da SUDAH, d4 totalidade do 
Imposto de Renda deVido pelolu peuaoao f!td 
caa a jurídiC4G domicJ.lhdao 11o1 Am.nóniA -
l.eg.al o d.i outru providÜnciQ:o, 

Autort Sonador Jorca K~aluma, 

PROJETO LCI CAHI\RA !19 0/78: 13,03,77 !ii:IIAOOR T,t:ITE 1!'1,08,79 con:ltitudon~al Aprovado. P:t:dhtri~urco, 
CIIAVt:!i, e jur!dico, (l5,08, 79 l 

Introduz oltaraçõea "" l.lli doa Racirltl'QO 
PÜblicoa qu4llto :ia eacrlturaa o PArtllha:o, 
lAvNdas ou homolocadas no~ vir.õncic~. do Do~ 
Cr'!lto n9 14 857, de 9,11.1939, 

Autor: Deputado Icor l.ouao, 

PROJETO LCI SENADO t/9 2148/76: 20 ,OA, 7'J :;r.UAOOR MURI• 30,08,79 Con~~titucionAl APROVADO 
CI:HJ:IIDA fl9 1 - Pl.l:tlliRIOl \.0 !!AOARtl' 11 jur!dic4. (23,08,79) 

ProCbe 4 puca da 
rial brotnileiro, 

Baloia no m,r t11rrito -

Autor: Senador llllluon c.unoiro. 

DAT~ CC nELA.TOI1 CATJ. OA COt-:CLUS:.O CO:-.ICLUS:.o 
NOIAERO E EMENTA RECE!llr~EIITO CO PARECCR CA ODSr.:RVACi!E~ 

NA COI~I~Zf,Q OEfoiCNAOO CISTniDUIÇAO DO RI:LATOR cor.:rs::o~o 

?~.~.:t-:o I.CI sc::r.oo 119 111117'3: 16.05,79 St1ZAOOR IIUCO 17.05.79 
IWIOS, 

Jo.ltcra A rcd4r;~o dO .,caput" do art. "' 
,, 

Cor.~:oli~~:t;:io du J.eh do Tr11bdho, 

J.u:o:-: ScnoH~Or Orc~tc11 Quérch. 

?P.~JI:':'O U:I S!::iAOO :19 ll'J/79: lG,C5,7!1 St11ADOR A."'.A - 17.05.79 ConaitucioMl APROVADO Sr.n, A!~-i.r 
RAI. TURI..AN. ' j~.:rr~r ... 'l,Con (2 3. a a. 7'Jl ?!nto.e~~~ur 

Institui o aux!lio•n",ONdi<'l par-4 cmprer,,tdoc t rol • Co Pl!:"<:.~to 

qu' p11rccbarn, r:"lcncll11':'.antc. remunerAçÃo in- Venc1 ~ '• I Ader~<~l J•Jf'tl 

!criar 4 cinCO tlal.ir!O:O m!nill'.Oil rcr,iOnAiS, ::r.)~c ' 11i~ ::'.II,~Oa~f:' C~ 
ro 'lU o la c :O~rn4r• 
~·i ri t'l, Cir.o \'i~n~~ 

Autor: Sen4dO:" Hauro, aencvidea. Sr.n ,Alo!~ i o 4C0.~~,1~.~.c. ':'. 
Ch,•ve~ c:lrc:otr voto S<ln.A• 
-;õe~ 'JU.lllt<J ;j, lojlcio C.'la• 
c:on~titudon11l dAt\e ves. 

~:;::J!:':'O U:I SCIIAD!l /1~ 120179: 16,05,79 :iti:,\DOR TNI .. 17,05.79 
cru:oo Ntvt~ 

E:lovA 11 C'.ulta do ei!'Pr'!l&ador que dcba ,, 
cu~~:-i:" dccis:io judiciAl alu::iva 4 readmb 
:o~~ c'J raintcc:-Ar;Ão de e::'prer..1do 1 Po'IJ"ll. uin 
::e!.i':-io•:-!r.i::'~ ~o-:- diA Ce atN:iO, nodi!'i • 
C.!;:O:=:c o "c:o'l::ut" do ":-t. 729 d.1 CI.T,(Oec, -
·lain'? S !+S2, C:o 19,0!i,l91+J), 

A~.:tor: SenAdor Nel:õon C4rnoiro. 

CATA DE nELATCR 1:1':1\ :lo\ ! CONCLli:_\('1 CO::CLUS~O 
NOMERO E EMENTA flECtotMCIHO 00 PARECI:R CA ODStRVACOES 

NA COMt5SAO DI!~IONAOO lliSTRIDUTÇAO 00 R(LATOR COt.H~S.\0 

PJIOJI:TO U:I SI:IIADO 119 20~175: 21,05,79 5CIIADOR fRAN• 22 .os. 7!1 Con~titudrm<tl Ai- ;=·.·:,i:.~J 

eo HOII'I'ORO o ]url:!icu,fd· CZLC~, 79l 

Al.~11r4 4 Ld n9 l 060, de 5,2,1950, quo os veo•,Ív"l ,,,;r-itc 

':a~alace nor::-.4!1 pArA a conceuio de Assis': llo.1 tê('ni~.l l~ 
tiinch Judid.iriA AOS nccll&sitAdO~. 

r.l~!.ltiv.,, 

Autor1 Sanador Orastu Qu!Írcia. 

-· 
PP.OJI:TO U:I SEI/ADO 1/9 132/791 21,05,79• SCIIADOR IIUCO 22,05,79 

RAHOS, 
k.Jto:-1:11 o Wto.~S 11 ra,li:Ar conYÜnio com 
.:~ c:~;:ido1dac oindicaiu que PN!Otllm 4G:'Ih• 
tência I:'.ÚdÍco~c~nt.irh .1 seu11 4Silocindo~ 
e dapendcntol5, 

1.\0to-:-: Son!ldor /.m11Nl f.urlAn 

P~'JJt'I'O U:I 51:/IAOO 119 lJ J/79: 21,05,79 :ii:IIAOOR AI.OY- ?2,05,79 Conlltitucionttl ArRaVAOO 
f.IO Cllf1Vt:5, <l jur!Liico, f11• 0J.OA,'7H 

l~tD:".l dhpocitlvo:~ <!A l.ei n'>' I 602, du :n vvor:ivc 1 moi r-i t 
de julhO de 1117l, JTOdiflcotdoc flel.,~ \,aio 
n'i's !i ~97, du 1i,OB,B71, ~ 781, de 05.06, 
72ft 6 !+~li, dll cJ,l0,'77 U.ni Orr.:inic.t dM 
p,,:-:ido:i Político!;), 

\ A~;tor: :ienac!or Ar .• tr,\l rurl.tn, 



UIÁIUO UO CONGRESSO NACIONAl. (Seçic IIJ Setembro dt 1979 

DATA OE m:~ATOR DATA 01\ CONCI.USAO CONCI.USI.O 
ODSCfWAÇOES NIJt.1EnO E WENTA nt:CCOIMENTO 00 PARCCCR DA 

tll\ COMIS5AO CC51C.NADO CISTRIDUICAO 00 RCLATOrt COM1551.0 

fiRCJt'I'O Dt I.tt 00 !itNhDO IIQ 146/76 ~s.os. 7!1 ::cnndor Ilcrnor_ 26,05,7!1 

llltuu o iltl:.i<JO :H dol Lei n? 1>_001, do 
1no V1nna 

19 de dc;cr:~hro de I. 973 - Di11poa 11ohra 
o Z:sututo do tndlo. 

Autort Gan11dor J\!!14rlll rurlnn 

---------· 
PROJt'l'O Ot I.tt 00 !itllr.DO n9 147/79 25,05.79 Scnnd~r JIUij'O 28,05,7' 

Msequr11 sal:irlo iquAl no do d111pcn~.:~do R4l'l1011 

oo cmprcq11do contrntAtlo puA aubatttu!-
lo. 

kut':ltl Sanador Orustc11 QUiircia 

PP.OJE:'I'O Dt I.ti DO SCIIhOO 119 140/n 25.05, 79 Senador lidar- 28,05.79 onstitucional APROVADO 

A::ts:ontn ~ 29 no iltti'JO 59, dil I.o1 "" 
· ill J'urcmn jur!'dic:o, (1J ,o a. 79) 

S 9S9, do 11 do do:onbro do 1972, que 
d1~p5c sobre .:a pro!1!15:lo da cmptO!Jildo do 
distic:o. -

Autor I Sen.:~dor Nelson C11rnoiro 

CATA OE nElA rOR DA1A DA CONClUSAU CONCLUSAO 
ODSERVAÇOES NüMERO E EMENTA RECEDIMENTO 00 PARECER DA 

NA COMISSAO OESIGN.'ICO OJSTRIDUIÇAO 00 REL.ATOil COMJSSAO 

?F.=Jt':'O Ltl Si::IACO :19 JJ5178: 0'1,0~.79 St!IAOOR AI.OY· 0~.0~.79 Conat i t ucicnal APF:OVAOCJ 
SIO cnAvts. o jurídico .C~!:! (~J.09,'79) 

;.1-::ara .s ra~açÃo de dhpodtivo3 da Lai N'l tra c mérito. 
~ ;37, ~~ 15 ~~ julho da 1965 1 que inati - Vencido Sen. 
tuiu o CÕdico tloiterd, tlelson Carnai-

ro, 

J..wtor1 Senador Orutu Quórcia. 

?F:O:~':'IJ L!: I S.E::U\:;0 :19 Ofi/79: 0~.0~.79 StNAOOR HURI·· 0'1 ,O 'I. 79 Anexados pelo 
!'::::ltui 11 4i!O::Icnt4CCria volunt&'rh da nu- 1.0 111\DARO'. RQS 70/79• 
!~c:- UJ:Ur'A~ol ~., t::PS .:~pés 25 uno11 de ur-
·:~~o, co::~ provflnto:l prcporcionaia. 
!'?:'.'!.TO L&I S!:HA:O ll'i' OS/79t 
:~:;~~~e sohre .:1

1 
con:cs~:iio, do abono do perm!!. 

:'l'l::c.a a;.. scrv.;o 1111 r~ulheroll CIII~UrAdll:l do 
:::n 11 p11:o:ir ~c 15 11no11 de 4tivl.dAdo,dan· 
~: nov11 roCtlÇii" .:10 ~ 119 do ut, lO d11 Lili 
::i s e90, ~~ oe.o6.lnJ, 
/-.~':.:0:'111 :Sono~~ora~> e:CI:~u~ .. ~~~:eill c 

:-;:~:~.c.c:;~ !19 2717!1: C~:~ Sr. rrc!lidontc d11 Ro- O 'I ,Qij. 7!1 S&NAPOR ADtR- 011,011.79 
~·:~:ica • GU~r:•l:endo :i A?T'OVII-;3o do Sen.1do ML JUR&HA 
!'o~~a:-d 1 proi!OIItol do t:in, ro1zend.:J 1 par<! que 
~e!4 4Utorb4da a Profeitur<'l ~unicipAl de 
C11::-.aç4ri ( I!A) a elevar o montAnte do IIUA 
d'v!.~a consolidada cm CrS 63,SOO,DOO,oo. 

(?!'.OJtTO RtSOLUÇ;!.O DA COHISs,;o DI: tCOUDHIA) 

NÜMERO E EMENTA 
DATA OE A~lATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 

AECEDIMENTO 00 PARECER DA OBSERVAÇOES 
NA COM!SSAO OESIONAOO DISTRIDUIC.I.O 00 RELATOR COMJSSAO 

Pl'':lJI:TO LI:I SI:HACO H9 8317!1: 26 .DI!. 7!1 SI:NAt>OR ADE:R• 27,011,79 onst1tuciond APROVADO 
BAL JUREM, urÍc!1eo, c.n.oa.79l 

Pevoga os 55 29 1 39 • .59 e dÁ nova redaç:i.o hlltam•lil de v 
40 § 119 d() art. 69 da Lei n9 6 ~39, da 19 •r Sen,B<!IMIIU" 
~~ soter..hro de l977l guc "inlltitui o Sistc ino ViAna. 
C4 fia'cional de Prav dencia c Asaist;ncill - lota c:/rt~atri 
Social a d.i outru prov1dincha, Õu San .Ho4C:Y 

Autor:, SeMdor llumberto Lucena. 
alla, 

PP.'lJtTO Lti Stf!AOO N9 8'11791 26.04.79 S&NADOR A1J1IR 27.0~.79 
PINTO, 

rixa fl'Ul ta para oD que concorrem para 4 
poluiçÃo sonora ou violam 111 1'lei do Pil~n 
c!o", i;..prir.~lndo nuvc~. red4çiio ao art. ~2-
C:o twl:croto·hi n9 J 6Ba, du 02, de outu· 
bro C:c 19111, Lui d1111 ContrAven~õaa Penais 
c C:etarrrJn11 outrAII pravidÜncills, 

Autor I SanAtlor 1/cl~on CArnniro. 

Pr:JJ&TO LI:I SC!IAOO ti? 05/791 26,011. 7!1 SCHAOOR Nl:l.- 27,0~.79 
SON C:AtiNZ:I~O 

Acrallcenta dillpollitivo <'10 Docrato•lai n9 
~911, do 27 elo m~io de 196!1, que instituiu 
4 Loteria Z:Bportiv" rl\dorGl. 

Autor I SenAdor Ar,enor HAr1a. 

-



.,.,.J~,_. ... ._ .... _____ , ____________________ _ 

DIÁRIO IJO CONGRESSO NACIONAl. (~çio IIJ 

NCIMEI\0 E [MENTA 
DATA OE RELATOR DATA DA COilCLUSAO CONCLU:ii.O 

R(CEUIMCNTO 00 PAAECtA CA OBSERVAÇOES 
NA COMI55AO OCZIGNAOO 015TRIBUIÇA0 00 flCLATOA COIMS,I,Q 

-
T•!='~'!:TO Lti C~MAPA 119 lJ/7!11 20,0J,7'l !lt!ihOOR UI:LV! 2'l. 03. 7'l 

A~~a~enta p•rderafos ao art, 20 e dd nova 
DIO IIUI/1:5, 

M~a-;io .ao .art, 586, ar-.boa da La i n9 , , , , , 
5 HIJ, da 11 C:a jana1ro da l'l73 (Ciidieo da 
Pl":lcnao Civil) 

.\u-:c:r: Ooputat:lo Cé'Uo Harqun rarnandea, 

P:"JJtTO Lti CÂI~M 119 l~/79: 28.03,7'1 SENADOR NE:L- 29.03,79 

ti nova roda;io ao .art. lt2 da Lai n9 
SON CAitlltiRO ... 

~ lCe, do 21 da lloteabro do l91i6 (Código 
:racional do 'rRÃndto) 

.\'Jtc:r: Deputado CÓlio Borja, 

P!'.CJ!:TO Lti StiiAOO :19 1101791 28,03,79 StNAOOR ALOY• 29.03.79 constitucicna APROVADO 
SIO CHAVi:S, b,:jurídico, (23,08,79) 

.a.l":t:"oll • reda-;3'o do art, 25D da lAii n9 

I"""~·· 
~ 737, C:• 15 do julho de 1965 (CÕdip,o C· on Carneiro, 
~'t!.':o:-al) e rovoea a Lei n9 6 339, de 19 ontr• o mirit 
ée julh:~ de 1976 c o Decreto-lei n9 l 538 1 
O:::a 1'- de abril <!e 1977, 

Au:or: Sonador Harcos Freire. 

' 

DATA OE RELATOR DATA OA CONCLUSM CONCLUS.lO 
NOMERO E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER " OBSEA'IAÇe!:S 

NA COM!SSAO DESIGNADO O!STRIDU!Ç.lO DO REt.ATOA COWSS.\0 

PROJETO U:I St!IAOO 119 11617!1: 13,06,7!1 Sti;A~DR AntR- U,C6,79 Qnrotitucional APROVA~ 
IIAL JU!ltHA jur!clico. (29,0S,79l 

Dispõo sovro .amp.aro ao tro~~balhador desemprc 
eado, garo~~ntindo-lha o direito ao aux!lio--
•doenço o i aposento~~doria por invAlida::, 

Autor: Senador Franco Hontoro. 

PROJt'I'D Lti StNAOO N9 1771791 l3 ,06. 7!1 StNADOR I!UGO 15.06,79 
. RA.'10S 

~odi!ic:a a redaçio do art, 225 da CLT o dÃ 
outras providincha. 

Autor: Sanador Orastes Quõrc:ia. 

PROJtTO U:I SttiAOO N9 178/791 13.06,?9 SttlAOOR RAIMtJII 15.06•,79 

ACRI:SCC~TA IIAR'-GRAFOS AO ART: t9 do Decre-
DO P/\RI:NTt. 

to-lei n9 366, de 19 de dozembro do 1968 11 
d.i' outras providinciu. 

Autor: Sanador llornardino Vhno~. 

N\)I.CERO E EMENTA 
DATA OE RtLATOn DATA Q,l, CONCt.US.lO CONCLU$.1.0 

RECEIIIMENTO DO PARECER " OBSERVAÇOES 
NA COMISS.f.O OESION"OO OISrRIBUIÇ.lO DO RELATOR COMIS$.1.0 

P~'JtTO Lti StiiADO 119 86/79: 26,0C.,79 StNA~R RAI- 27,0~.79 
truNDO PAIU:HTE: 

tli:Una a uisinda do por!odo do c:arân -
tia pua c:oncenio, pelo l!IPS, do bonot!-
doi 0111 virtude do incapacidada para o 
trabalho ou tcrto do ••surado, 

Autort Senador Agenor Hario~~. 

PROJtTO U::I StiiADO /19 871791 27,D~.7!1 StNADOR t\D&R- 27.0~.79 Conati tucional APROVADO 
IIAL JURE:KA. e j ur!dico ,co U9;Qa, 7'll 

t!é nova. redaçÃo •o o~~rtigo 15 d• Ld n9 omanclll n9 1-
6 l67, do 19 do outubro da 1 976. CCJ (roubatitu 

tiYAl 

Autors Senadoto Hdson Carneiro. 

PJtCJtTO Lti StNAOCI, N9 U/791 27,DII. 7!1 StHADOR MI- 30,011.79 
HUNDO PAREHTt 

Acruconto~~ dispositivo Ã Ln i n9 5 890, da 
H ~~ junho de 1973 1 dotarminAndo o cÕ~:~pu ... 
to aro~ dobro du horu ntru, PAT'A otoito 
da apountadoria por umpo do oorviço, 

Autor1 Senador Aganor Maria. 



0~11 Quarlll·(elr• 12 I>IÁRIO no CONGRt:S!'iO NACIONAL (St-çiln 11) Srtrmhrn dl• 111"11,1 

DATA OC nELA TOA DATA Ofl CONClUSAO CO~:CW:iAO 
NOMtRO E EMENTA ACCEOIMf:NTO 00 PARECER CA OD~'!AVAÇO:S 

NA COMI~5AO OC51GNMO Olr.TRIDUIÇ!.O 00 ACLAWil COMI55AO 

PPOJE:TO U:I SC!IAOO 119 209/"1~ t 21,05,79 ~cru .. oon rllAII· 22,05,79 C o rua i t uc i nn.1l AI'PD'.'A~.l 

(!0 ~101/TORO a j~t·[!lico .• 09,00,79) 

Al::ar~~. & Lai n9 1 060 1 (!a 5.2 ,1950, que an FllYOriiY<:l ~~~r! 

ta~aleca norr.~s para A concus."io da Asciz;':' to, 

tãnch JudiciÁriA aos nacelllli tAdOII. 

Autor: Senador Orestaa Quórcia, 

PP.OJ~O U:I SE:t:ADO N'i' 132/"191 21,05,7!)• SCNADOR HUGO 22,05,79 
., 

RAMOS, ' 
k:t::o:-iu o IIIA.'~?S a realizar conVênio com I 
u c:\~ic!adcG sindicairl quo proctam AllsiP· 

; 

tê:1ch c-.êd!co-dant.iria a 11eus usochdo11 
a c!apanc!antcs, 

l.utor: Sanac!or A:narAl turlan 

i'?.":JJt'i'O U:I SE:liACO 1/'i' 133/79: 21,05,79 SE:IlADOR ALO'l'· 22.05,79 Con::t i tuciondl APROVADO 
:;r o CI!AVE:S. e jurídico. r li- (23,08,79) 

Al':e:-11 dbpositivos d11 Lei n'i' 5 5112, da U vvor.ival múrit 
c!a julho c!a 1071 1 n:oditicados palu Leill 
n9s S &97, c!a 27,08.1971, 5 7Bl 1 de 05.06, 
72 a 6 111111, Cc 03,10,77 (Lei OrcdnicA dOII 
p~~iCos Poli'tico:), 

\ A\!:or: SCll4c!Or AmArAl r1Jrl41\, 

NóMEAO E EMENTA 
DATA DE RELATOR DATA OA CONCLUSI.O CONCLUSAO 

I RECEOI~~ENTO 00 PARECCil " C!3SERVAÇOES 
NA COMISSAO OESIONAOO DlSTRIDUIÇio.O DO AEI.ATOR COMISS.\0 

?i'.DJtTO I.CI St!IADO !1'1 137/79: 23,05, 79 CNA!JCR LliZARO 23,05,79 Con:a i tucion<'ll A':'PO'.'/,~,:: 

ARIIOZi\, e jurídico, {29,0~.7!1} 

Altera o art. 39 da Lei n9 6 OliS, de lS de 
::-,aio de 1!1711, •crcGcentando•lhc o !tem qJJe 
indic:llo 

Autor: Sanador Addberto Sana. 

PP~JtTO LI:I StNADO ll'i'l38/79r 23.05,79 lCNADOR TANCRf. 23.05,79 
o NDVES 

Revoga a Lei n9 G 593, de 21 de novembro de 
l91B que Autoriu a alienaiio dau açõaa dA 
fec!erlll de Segurai S/ A c da outras providÔ!! 
cias,. 

Autor: Senador Iumar Franco. 

PP.OJtTO I.CI StllAOO 119 139/79: 23,05,79 ~fDOR HUGO •23,05, 79 
os. 

Acruccnn ditopositivo ao vi~ente CÕdir,o 
C:a Procauo PenAl (Decreto-lei n9 3 GB9, 
C:e 03 c!e outubro de 191+1), 

Autor: Senador NelSon Carneiro. 

NCrMERO E EMENTA 
DATA D(! RELATOR DATA DA CONCLUS.\0 CONCLUSio.O 

RECEBIMEr>TO 00 PARECER ,. OSSERVAÇO!S 
NA COMISS.AO CCSIONAOO OISTRIBUIÇAO DO RCl.ATOR COMJSS.\0 

Pi'::IJE:':'O LI:I St:/1/ICO 11? 139175 t 21,05,79 SE:IlADOR HURILO 22,05,7~ Inconntltuclo. (~;~~a:~;~, t.i nova ro:~dao;io ao 5 39 do Art, 67 da Lei BADARa Mill o in jur! 
n? 5 682, c!c 21 C:e julho da 1971. di coe, -
P:'.:I~'!:TO LI:I SC:i/,!:0 I/ 'i' 20~175 1 Va'ncidOil San. 
Int-:oc!t:t 41l:erli';Õ11 n11 Lai 5 li82, de Ofi Lâuro.llarboza 
C:e it:::!lo C:a 1972 1 que !bou oa pruoa de a 1/olaon C11r -
!il <~;io pntid.irh. na iro, 
Autoras: Senadorcll Vuconc:aloa Torreu1 

Dr011tcu Quárc:ia, 

P?.:lJCTO LEI Sl::IADO 1/9 012/75: 21.05,79 '"I:NACOR ADCR- 22,05,79 
· ~llc!i!ie& a ntrutJJra a o tuocion11monto do DAI. JURI:HI\, 

Cc::1ulho c!o Octtcu doa Diroito:s da Pa1111011 
Ji:.:=:s:111, c:oi.!do pala L ai ~ Jl9 1 da 16,3,6~ 
e ::-:o!i!icac!o ~ola Lei 5 763 1 da 15,12,71, 
P::::JtTO LE:I S /lADO /19 031791 
h;;ulll"'.untll o Con11olho de Cotou doa Direi 
tcs Ca Puso11 ltu1rana a d.i outrae providân':' 
c!u. 
Pi:.:t.TO Lti SCIIACO t:9 391791 
N;o:oa a Lai

1
n? l+ 31!1 1 ~a lG do março da 

•·• 1 ::;.c .... u o Cw.~u ... o riu tciu:su da:r-
C~:oa toa c!a PCIISDD. lllJr,o.anll 
P:~.:'t':'O U:I S!:IIACO 1!9 052179: 
1.~-:t:oa 11 Lei n9 li 31!1 1 c!o lli da mlll'ÇO do 
19~ 10

1 
qua cri4 o Concelho da Ca!eu doa 

C~~ tal da Pauoa llu~<1n11, 
Au:oru 1 Sanac:oru rranco Bontol"' 

Uolacn C11rnciro 
ltu!'!'.berto Lucena 
Henrique SAntillo 



Mtrmbrn dr 1979 UIÁHIO IJO CONGHF.S .. 'iO NACIONAl, (~h 11) Qu•tt•frln ll .0~9 

I NCIIAERO E EMENTA 
CATA CC RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 

ODSERVAÇOES RECEBIMENTO 00 PARECER OA 

I NA CD'AISSAO OCSIGNAOO CISTRIDUIÇt\0 DO RELIITOR COt.IIS!it\0 

~ROJETO LEI SENADO N• 1Sl/7!h 2!1. 05. 7!1 Senador AJI.ARA • l0,05,7!l Com.titudonal APP.~VAto 
FUIILAN jur!dico. (29,>)8,7~) 

Auecura ao roeaurado aposenudo por 
de: a volu ü ativldade 

1nva11 

;.utor: Senador Nelson Carneiro 

PROJETO LEI SENADO ZIS/711: 
Er.~enda n• 01 da Pltniirio :Z9.05. 79 Senador Nolso lC,05,79 

Altera • dostina~.io ~· To~1u1 Judici.irl•, em 
Cnnalro 

f•v:r da connru'=ao do adi ticio•aede da Dr· 
C:•e doi }.dvoe•do• do llro~ail. • Soç.io do Dis-
trito federal • 

........ c:,. ·- . ""-"" .... ,.,.. 

l~!iSACE.\1 N' 12/79 Do Senhor Presidente da Z9.05.79 r.!nador Nelson 
lQ,05. 79 

P.ep1~1 h:a Subr.~etcndc .ii DJn·ovtu;iio !lo Sena· rarnclro 
d') hderal cor.. o nor-~c DR, JORCF. ,\LnnnTD 
P.O!·'~TRO, JUt: DO TRIBWIAt. Dtl AI.C:AD,\ DO RIO 
DE J~SEIRO, l'aTI CliCII'CCT o cargo de ~UNIS· 
1!10 DO SUPERIOR TIIIBU~,\L MILITAR, com vnsa 
dco corrente da aposcontadoria do ~Hni:;tro 
!'.;LD~>~R TORRES DA COSTA, 

DATA OE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 
N(IMERO E EMENTA RECEBIIAENTO 00 PARECER OA OBSERVAÇOES 

NA COMISSÃO DESIGNADO DISTRIIJUIÇ,\0 DO RELATOR COMISSAO 

r!'.:lJt':'O Lti Si:!l1.CO ti? lBJ/79: 21.Dfi.79 ~:!:·:rrrr. :m'='! • • ~·· 'r•• • ,., omltitudonal APROVADO 

Al-::ar• a rada<;io da d.i!ljlo::itivoll doll Dacra• 
i'/''"l;'IPG 1 j ur!dico, Soa ("21,08.79) 

ácnica ler,h-
tc:: .. his n9c 7 r.n, da '2l da }unho da 194S ativa, 
a H 1 da 21 dt: novar:-.bro da l'J66 o para o a • 
~c! to da cc~.pa!ibili:ar • leelrolaçio .. qua 
C!.!!(!a da incif!anciA ~o juro• 11 cOM"'Iç•o 1110-
r.e":Ãri• cc:n • que regula os débitos da n•t~ 
:"9:a n••balhhta, 
J:J-:or: Senador llolton Carneiro. 

P:=~J:!TO t.tt SI:!IADO 119 U~/79: 2l,O&,T9 5t:J~MII 11!:1.'!1• n; .6•, ''l 
lll O IIU.'/1'':, 

K:~d!.fica • N~daçio do art. 1 150 do CÕ41to 
Civil Braaildro (lAi n9 3 071, de 19 da 
jandro da 19lfi). 

Autor1 S•n•dor Dre1ta1 Qui'rcia. 

PP:lJtTO U:I St!IADO ll9 115/791 21.011.11 Sl:llAMR HIIP.!1." o r. ,tlR. 7'1 

tsu~el•c• qua • ftl'•tificação pas• ao1 di• 
li APARa 

reto:-aa da ar.o.,resa• pÚblica• • 41 acono11ia 
r.hta ••ri tnllim davida 1 proporcionalMn-
u, •o• reapacdvoa •a;.oreeadoa. 

A;;tor: Sanador fr.nco Konto1"0, 

DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 
NOMEAO E EMENTA RECEDI~ENTO DO PARECER OA OBSERVAÇOES 

NA COMISSAO DESIGNADO DISTR18UIÇAO 00 RELATOR COMISSAO 

PROJI:TO t.tt St!l,\00 119 186/79: 21.06,79 :ii:ll/,;'11"!' IIII'"" 11r, ,t)", '7'1 
RN•'O'õ: 

Institui o u1.rlo-m!nimo protiuion~l do 
':'é'c:lico da Contabilidad• da 2'1 era~~;· 

,. 
o:Jtral providiinciaa. 

Autorz Senador Nallon Carneiro. 

PPOJI:TD U:I SE:!IADO 119 31l5177•Comp1nentar. 21.06.79 :;r.IIAOOP 11111:!',. 'lf,. ;li!, 7'1 !'a•JCAJU pda 
BAL ,llJIU:t-rA, CCJ faca apro 

:i nova redaçio ao• U 2'1 1 l'l, ~'l o 5'1 ! vaçio RQS 20,. 
acrucar\ta paricrato• (endso•.• nevoa) a ~· 1179, 
Lai n9 s 172, da. 15.10,19116 (Codico Tribg 
tÃrlo Uacionall. 

Autorz Sanador Itamar rr•nco, 

P!l':lJE:TO t.ti C'-HARA !19 ~l/791 22,06. 711 St:IIAilOII Nl:t- t)f, ,QA, 71J Conatitucional Inconadtuoi2. 
:>OH CIIRIICIRO jurídico, nal, 

Acrcucento par4craro 410 art. 6~3 da Conao• Vencido Rala" fie lator do va 
tor, c ido San ,,uoy 

ll.~a'=io du Lah do Trabalho. aio Chav"•, 
(23,01.70) 

A;;tort reputado rrAndlco AmAral, 
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se(Jo 11) Secembro de 19'79 · 

DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 
NOMEAO E EMI!NTA RECEBIMENTO 00 PARECER DA ODSERVAÇOE;!> 

NA COMISSAO O!:SIONACO OISTRIOUIÇAO DO llELATOA COMH>SAO 

P!'OJt'!'O L.CI SCUADO ll9 181/'19: 22,Q!j,79 <:t:t/f<!)fH iiUrn '1/, 
0 

1U 0 1'! 

PoYOi'A o !i 39 do ut. 89!1, o ort, !102 c 
RM!n'i 

u~.:a p:~r.igrafoli 1 o mdo!.ica a redAçio da ! 
l!:1oa "!" do inciso I, do art. 702 1 do a .. 
l!nea "A do art. 8!16 da CL.T, bom como do 
a:-t. 99 dA Lai n9 5 58~, do 26 da ~unho 
~o lnD, 

.a.utor: Senador. Aloylõio Ch4YOIIo 

PJ\OJI:TO U:I SCilADO N9 188/7!1: 22.06.79 ~>I:UA!l'\1' 111:1.'.' I- OG.~·~ .• 1~ 
nrn rnrm:f., 

l.~rcuc:anta diapolitivo ã Lo i n9 !.. 107, da 
13 do utalllbro da 1!166, qua criou o FGTS. 

Autor: Sanador Oraat:aa Quôrch. 

~i'::lJt':'O Ltt SCIIACO 119 lB!I/79: 'l2 ,06. 79 r::IAnOII: ri'.MIC!'l nr,.o~,1'l 

IOUTORO, 
:ispõa sobro a tr4ll&farincia d11 matr!culA 
~~ unhersitãrio~ servidoras pÚblicos os-
taduais, na forma. que etpac!!ica, 

Autor: Sanador llahon Carneiro, 

•' • 
NOMERO E EMENTA 

DATA. OE RELATOR DATA DA. CONCLUSAO CONCLUSI.O 
RECEBIMENTO 00 PARECER " ODSERVAÇOES 
NA COMISSAO OI!SIONAOO OISTRIBU/ÇAO DO RELATOR COMISS.I.O 

n:~JJ:TO LJ:I SC~IAOO N9 190/7'3: 72 ,O li. 7'l 'il:·:.~rw~ ::!·,,. . .,., nr. , fl~, 7~' Vista S•n.Ber 
CA~'It;T Pf'\ nardino via= 

Altera a redaçio do •rt. 280 do CÕdifo de , .. 
Proceuo Civil • dÁ outrll pNvidiinc as, (23,08,7'3) 

Autor: Senador Rahlundo Parentlt. 

PP:OJ&TO U:I SJ:!lADD !19 0~3/79: 22,06,79 :;I:IM!lllR fii,JH r nr. .rta, n 1/.io foi lll':l!"o• 
!'II/TO dido o pe~i~o 

Ane',ur• ao• uaalarhdoa a contaaem do dt dil1aincia 
':er.po da serviço prestado em tlllio ruNl, 

;..utor: Senador rr411CO Hontoro. 

PJ':IJ&TO L!:I St:!IAOO 119 l!llt79: 26.06,7!1 SJ:t!/IMR fo.l,l"l~ nr., 011, 7!1 Conatituciona InconstituciE_ 

:b;.õe sobre o pArcelamento doa. prõmioa 
PINTO a jur!dico, nal. ·- Venddoll o Ro• 

r...:Ais de ueuro11 dt 1'41:1011 alamontares. lator 11 011 San 
RairrWldo Paren e 

A10tor: Sanador LÃ:uro Barbo:a, 
o Franco Honto ·-Ral. Vencido Se 
Aloydo Chavu 

(29,08,791 

-
NCJ~.IERO E EMENTA 

DATA DIZ RI!L/,TOn DATA DA CONCLU!:AO CONCLUSI.O 
RliCI;E.IMF.NTO 00 PAREC!iR DA ceSER'Ii\ÇQES 
NA COMISSIIO OtSIGNAOO OISTRIDUIÇAO LlO ReLATOR COI.IISS.I.O 

n;::,..o L!:I s:::u,::o ~:9 1!12/71J: tt,OG,7!1 :1;1 ··~1• ,,_ 
';' -·, onotitucional AI'ROVAOO 

'i,Vl"!';'' "I ,1. 1urt'dico, (29,08,,9) 
Con!'II:"' aos \.'4nCodoro~> Autônoll'.OII o direito ·:,h. 
.::.. 139 u.l~rio a ~aterr.:ina outra:s provid;!!. 
ciu. 

A'Jtor: ~ana~or lldson Carneiro, 

?l'::IJ!:':':l !.&I ~!::lACa t/9 193179: 25,06,7!1 f.!:IIAI'lnP Mltl'• ~~. ,n ~. '1'1 

.::::"1~11~i d fodar~l l!o Sueuroc :./Al intar.ran 
111\1, ·lllP1:t111 

t11 e:o sinu·.a finAnceiro dA PNv dÕMiÂ Sõ 
c!.~:.!, A rulba;:!:.., cem a;.ccluoividaCa, dÕ 
st;;\J:'O o':)ri('AtÕrio dll d4nos pcuoais cau:1! 
C:ll por VIIÍculo~ auto!:lotoru, 

I.Jtc:o: Scna~or rNnco l'!ontoro, 

rF.:~Jt'I'O ru:sowçr,o 119 o3~17g, 2fi',Ot,7(1 !il.;l/t.OOP li!JIIl • O lo ,o~, 7!1 
1,0 l~fl!lt.~l'l' 

• .!..aa:\J:oa ii11 cntidadoll da ch.oco o direito 
d1 'u prGnunchrcr.~ aob:-11 {lrD!lolliçÕoll em 
a.::~a::.anto no Sanado o dillciplina aoae di• 
rei to. 

Auto:-: S•nador rranco r.antoro, 



Sclrmbro dt 1979 OlÁ RIO UO CONGRE.<;SO NACIONAL (Stçio 11) 

tlLJMERO E !;MENTA 

~;::!!:t'.r:!:H ~/? lOS/79 tio !:r, Prcr.iclonto 11u Po
;:l1~!ico, 11ub11.1.1tondo ;;, 4prov.v::io rio !ion.1do 
!'u~'lrd, o nol:'o do dr. llll.LIAI1 A!IPP.Ant: PAT 
:-:~:::o:r, jl.!T4 1u:orcor o cArr,o dll llintr.trn
~= ':'rlbuo.:~l fodorlll do flocurooli, nA v.lr,.J , 
t!n~tinAdA A .:~dvol!tr.do& 1 docorranto dol "!!O
c":lt4doria do Hinhtro l'aulo LAitAno Tnvo• 

"· 

:!~~ê:c ~:o":lra A <'lpra~cntll~õO:lo t:c cGpct.iculoG 
~:.;sicds dO vb-:~, aditando cap!tulo :i !Ai 
r."t l e~7 1 C:o ~2 dO dc;:.cJ:Ibro do l91i0, I}UII 
i:'\:ltituiu 4 Ordcr:~ do11 ~úcicoc do BrAsil, 

;,utorJ tG?UtAdo Jorr:o P4ulo 

F?::.!t':'O L&I :a:!/1\t<l J/9 l'l!i/19: 

'.'<l~ol o lllt<lrc!c::io do co1rr,o11 dll diroç4o o l!o 
es:o!:~O:'ol::'Onto 0::1 er.j:INJiõAS .trolnlinAc.l.onill a 
ol\•o:cu;::.:nte:; do careo11 oxocutlvo& nA Admi• 
r.ist:o.1r;:io pút.lic!\, 

,;'.!tor: Se:uc:or rrtr.nco Hontoro, 

DAT.-, DI! 
RI!CEBUA~NTO 
NA COMIS!i,AO 

nr~ATOn 

OESICNAOO 

'2&,0&,?q SI:I/AOOR 111:/,VI
OIO 1/U!/I:!i, 

DATA DA 

DISTRI!IUIÇAO 

~G ,oro, '1!1 

27,06,79 ~r:uMYJP / .. ~··.'- nr .• c~.'" 
RO llAP:Iln:~A. 

27,06,79 Si:ll/>f\1111 ,AI.J!lP r,f,,~~.7'l 
rmrn 

CONCLUSAO 
DO PARECtR 
DO RELIITOR 

SI:CR&TA, 

CD,ICLUSAO 
DA 

COIAISSAO 

Quart1•fdn 12 43'1 

ODSERV.-.ÇOES 

I :;~~I.E?.O :; Er.~WTA I REg~6fi~~~ro ntr.Aron DATA OA ~g~~~;Rut~c;\E~ I cc:~~~SJ.O oss:;Rv;.ç:::s 

~·--------------------------------------'' __ c~o~~~"~'-'D~,--D_'_'_'a_,_,_Do __ -J,_D_"_''-'-'"-'_ç,_D_1, __ D_o_,_,_,_•r_D_'--.---c~D~"~·"~'~'~o--~c----------~. 
! ?::;:;:::J L~I C~'.J.?A li? l!l/79: 2],Có.79 

1
1.:.:-:arA dis;:ol'i!ç~o:s do ~croto•loi n9 167, 
~e lU C:.e !'overeiro do l!Hi7, 

i ''""" fO<'r t"ooutivo, 

I 
: : ~:~:;.:· :.::~::;~-; .. ~:~ ~?~I~s1:o t.!:c:;st.At;Ao I ........ ''=' ......... o .:. ,,J 1~177 do .;f', Co· 
v~~~.l:!~:' c!:l I:!lto~:::o tlol l:intr.:o CArAiL:, !lo li 
d:!.:~d? auto:-i:a,.~o t::o, Scn,~d-:~ rcdCNl,-;' 
; ~.:-5 ,.!~~.:~ • .1 Cr.~~_,r,,,la Suano do Po • 
:-~~ t :.::lu!c~o, r.:~!o1C:•1 1t~ S:io P"ulo, â· 
:-~~s do -:.:::-:-.;: Cc•J:~lu:.l:; locali:IH!A:O. nos 
:·:.;·.:.c~;!e.r. d'J 7ur:-:.,linA, !:i.n.1:: 1/ovu o 
\'~:-:;A:-, dA L"';ta, r.ar,ucle l:!ltoldO. 

' • ;.~:;::") t.:: !::::;',!:' ::9 H~/18: • 
.~.::-~=o:rn":A d!Ma ao "rt, 20:0 1 do Oocrcto
•:'!l~ r.9 ~~':, c!'l 12 do Mte:-.t!ro de l'l6'l , 
;:.;11 "e!.11·.:!~: ~_,!:Ire ~ inclut::lo l:!<l tri•Jco:t;4o 
~·::-Al A C!vic4 1 c.,::-,:. dicci;J~lno1 o~ricAtÔ· 
:-~:.,~c:: o::!.cto::"..l5 do o,~:sino no?.:.!:. • 

. '.~::or: SenAI!or t.4'z.lro DArbou. 

~/LJMERO E EMENTA 

p~!)J!:TO U:I SC:I!.:::'l !/o;' l'lli/7'l•ComplomontAr, 

:'ispCo :sc":lro o õl"!:lll"'iinto da pcn11So AOB do• 
ra:~-:!antiiG do trabAlhAdor ruT"Al fAlecido An· 
tu do 31 da de;:.o~bro do 1971. 

A'Jtor: SenAdor frAnco Hontoro. 

r~:lJI:':"O W:I SCIIAOO ll9 197/79: 

A:rese~rntA pAr.inr ... ro AO 4rt, ~62 dA Ct.T, A" 
r;rovad~ r.olo Docroto•loi n9 !i I!S2, da 19 do 
r-Aio do 19113, 

f'~~JC':'O U:I SC~IAO'J !19 l9B/7'lz 

~~:~drlinA o uordclo d11 proofian::io do !.lat! 
':.iV<l f'o'll'ticulct', 

Pfll, f!IPIJ', 

2.7,C6,79 ~;l:tiAnOP P.~:
!'111/l':rl rAJII:iJ'I'• 

27,0&,79 !H:IIADOP' Ll:l':t. l'lr.,I'IR,7<i 
CIIAVI:S 

DAT,\ OE 
RECEDIMI:NTO 
NA C0\11SSAO 

27 ,IIC., 7'l 

RI!LATOR 

OES10N-'DO 

:;1:11~!\IW hl:P • 
i!llJITl!:lf'l I'T ~:J.A 

27,1]6,79 ~;I:IJA[)OII i:J:J,. 
:iOU CfiRI/r/110 

DATA DA 

OISTRIBUIÇAO 

t~"• ,n••, 1'1 

or.,n '1, 7'l 

Oli,O ~. 7'J 

í4VO'f"dvd. rAvor4vol com 
:')evolvido pelo eptendA n' 1• 
::ien.l.aite Cha· CCJ, 
veiS e/voto too• Jlelator do vo 
!'loll'Ado filvor4- cido Son.l.oitt 
L .. el c/1 emendA Cha•n, 
!Vencido o Pol! <23,08,79) 

or, 

CONCLUS.I.O 
00 PARECER 
DO RELATO!\ 

Con•rituclonoll 
u iurrdi~o,c~~ 
trAria merl.to. 

CONCLUSAO 
DA 

COMJSSA.O 

APROVADO 
(29,08.79) 

Vilt• AO Sen. 
IAito Chav ... 

OBSERVAÇOES 



.. ~------------~.mWM.WW.._~._MW .. _.MM~~~-------------------------------------------------------------------

061 Qu~arla•rrlra 12 1)1,\HHJ J)O CO:'IríGitt~'iSO NACIO~AI. (Stçlio 11 I 

-
DATA OC f1~LAT0R OATII DA CONCLUSAO CONCLUSAO 

NiJMCRO E [MENTA ACCI:OIM~NTO DO PARECER DA OOSCRVAÇOES 
NA COMISf.AO DtSIGNAOO OISTnlllUIÇÂO DO RCLATOf\ COMISSAO 

!'F::JZ:TO U:I sr:::Aco :lt;o 1!1917!1: 211,or •• n ·:r:u/lllnP rlliJio/1 lll,,lol>,'l'l 

1.1 ··.~. 

h:rasconta !i 39 40 art, J~ e d.; nova l'Qdü~ 
-;:i: o .,o nrt. !i9 I!A 
seter.'!lro de l!l66. 

Lai n9 !i 107, do ]3 do 

/.utor: Slln4dor DMotcll Qutirda. 

P?JJ!:TO I.!:I SJ:ll,\00 !19 100/7!1!, 28,1)6,79 :":t:riAnOR '1'11:1~ ~r .• fTP. 7q 
r:ru:no w:vi:~; 

:O!.:o;.Co llo!:lre n:erlirlll!l da co~batc ii polui1iio 
l!c .ii'UII.Il fluvh.b, dotnrnin~~ndo C']UII 1111 n-
dstri,u lior.-cnto poderiio cfctuar dcapcjoll 
c1 l':'.ont11ntlt da re:~pcctiva captação, 

l.utor: SenAdor franco Hontoro. 

-
?~':'J!:T'l U:I SI::IA!'lO 119 201179: 28,06,79 SLIIA!lO!l 7NI• Hf,,01!,7q 

CRI:tlll ra:vc::; 
:~."::-ot!u~ AltcNo;Õo:: na Lei do:: RoeiGtros 
Fa:,:~coc, col\'f'atibili:ando-o com o vir.c!l 
to Co:lipo Cc Procooco Civil. 

Autor: Senador 1/olson.Carnciro. 

DATA C!; Rlii.ATOR DATA CJA CONCLUSAO CONCLUSAO 
NúMERO E EMENTA RECEBIMENTO 00 PARECER DA OIISERVAÇOES 

NA COMI:.SAO DESICiNAOO DISTRIBUIÇAO 00 RE;LATOR COMISSAO 

PP:lJ!:'!'O RI:SDLUt;'XD ::A COIUSS}\0 DI: rJUAJIÇAS·· 26,0G,79 SCIIAOOR ADCR· 2B,or •• 7!1 
110 or!CIO "S" i/9 15179 do Clo11ernador do to BA~ JIJIII:HA, 
tar!o c!c PcrnAI:'.buco, col!citando autori:a ': 
ç~o C:o Senado rec!er4l, pAra contr...tar em -
prúctir..o cxturno no valor de ,, , , , , ,,, , ,, , 
:.•:>! so,ooo,ooo,ao ou o equivalente em ou .. 
t:'t!. r.ooda, destinddo ao !inanc:iar.~ento d1:1 
;:ro~ctc!õ do Co~plcxo Industrial Portu;rio 
C:c SUAPC e de outras obroll de in!ro:~•~:~lltru-
tu:-a do Estado, 

n:.n:TO LEI SI:UADO /19 272178: 28,06,79 SI:IIAOOR 1/C/,• OG,Oft, 7') COnctitucional APROVADO !:~:~urquiv~~=· 
~0!1 Cfiiliii:TRO c jurÍdico, (29,08,79) Pcdilitribu!C:o 

Ci nova redaçio A al!nca "a" .do artr,. " . da Lei n9 4 !i91 1 d1:1 16 de dca:embro ,, 1961!. 

Autor: Senac!or Otto Lehmann 

~7:1,'!:'1'0 U:I C~'lARA 119 86177: 28,06.~9 SI:IIAPDR HOA- 06,08,'19 onutituciond APJIOVAOO 
(;:::::::t:A :19 1 CI: PU:Il.(RIO) CYR OAJ.J,A ~ur!dic•. (15,08,79) 

Altera c!hpcattivca da t.d n9 
C:e C:ezel!'!lro de 1'364, 

11 sn, da 16 

A'Jtor:t.rpuUc!Õ•LÕo SII:!Õaa. 

NOMEAO E EMENTA 
DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 

RECEDIMI!NTO 00 PARECER DA ODSERVAÇOES 
NA COMISSAO DESIGNADO OISTRIDUIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

P!'OJt'I'O U:I SC:IADO 119 20111791 29,GG,'I!I ~r.IIAOOil 111:!.1',!. r~r,,n•t.7~1 
ntO !HHI!:~: 

f.crellcanto I 29 ao art, JD • da 
li 242 1 c:a 17 de julho de 1963, 

Lei n9 .... 

,l.t.:torl Senador Aaenor Harie. 

P!'OJtTO JU:SOLUÇJiO 119 41179,l 2'J,G6,79 :':1:1/AMJI lltJPT• DG,OII, 7'J Conatituciona APROVADO 
LD ElAnARa c iur!dico,Co (29,08,79) 

Crie CoahuAo Parlamentllr de· Inquérito, dou tra o mirito," 
tiMda a invaatiear donúncia• aobre viola = Vencido Sen, 
çCu do direitos humanc11 nca ÚltiMa dez: a- Nelson Carnal o, 
nco. 

AlõtOl'l Senador llullberto Lucena. 

r~':lJtTO LI:I CNiARA 119 S0/79 1 29.06,7!) !>IJJIIOOR Ut:P~ OG,D~,7'J Conotituclono APJIOVADO 
IH\ROI/10 VIAIIA a jur!dico, (06,06,79) 

;orHica, som õnu~, a Lai n9 6 597 1 do. 19 
C:c c!cur.bro de 1978 1 qua "a11tim4 A Rcooito 
c !'!xa o I:1111pouoa d4 UniGo para o o.xerc!c!o 
!'iMncciro de 197!1", 

Autor: C:odcc4o de rhcaliuçiio rinancu1r~~ 
e Tor..ada do Ccntoll! do CD, 



~lrmhru dr 1117~ UIÁRIO 110 CONGRESSO NACIONAL (St~io 11) 

NúW:RO 1: tMOITA 

!'":-~.i:u.:: ;lri~::o ('iv~l <!c <!uv•::.!:r, •;u ... :,•!r,, 
:::- ::~!~, ~:ic ç~ .. ;·:-ir ,J ;: .. d~~r. ~lir':r-:.rL 

: ~ ~.~ ;1 ~ ~~~~~ .. 11 ::.~·L~~~~ 't:i~~a~~ ~~~t. ~~;;~ r•J·, ~~ 
:;11:.~~!'i-::il-;:c Cu C.1r::o!i do ~•1rvir;o O.:v.il dt.o 
~~~~:-~:o fca!'l:"ol:, t1 c::j OUtN!i j•rovirJ~uci.J!:o 

.'.•;:c:-: !'cC::cr :JOiccutlvc. 

~::::::: !.:.:r ~:::;;:>O :;'1 Cli7B 

r.·.v'=::•' c!J.~jlc::.l:::.ivo c!il :..d no:' ~ ~1~, du 
'·~~ ~ .. .:;!•!:'t\

0 
C!.~;.c.:.l:ivo:: •lo CÕdi.:o Civ.J.l 

-: ::~ Cpo •. ~.o . •mo~ •• 

NúMERO E EMENTA 

c:! CIO ":i" ,,, H/7'J (0~. 11 /i' !I• r) " !'Nl~d~ 

~'l:-.te 'o ~':'r' !nco:wt i tucion.:slidil<1t: rio~ •Ir• 
t~;:':l!; "' ' 113 •• ,,, "' l ~~ 7. "" " 

,, 
~e::.:=:o:-.!>ro ,, 191iG, do Xunic:ipio '" Botuc.1tu, 
[:Ot4dO ,, s. Paulo, 

i'?.:lJi:':'D RI:SOLUÇi'\D li9 ~6179: 

!nG':itui ComhG4o c!ll Inquúrito JMN apurar 
:e foi I'CIPU111r ou n4o 4 4quicit;do do centro• 
:e o1don.if.io d4 Lir;:-ot, 

/.ctor: Sen4c!or )r<H:tCIC Qu!Írci.,, 

; ;::;:-:-o !.!:I :;:;;,,::- r:? lll/79: 

.'!:c:-a C:i!:flO!litivo:; do CÕdieo do Proco:;o;n Ci 
·:~:. atinanto:; 4 inti~.J<;~o do rlovodor f14r.:J ;; 
~:'r"!~olt4t;':i'O c!e bii:'IS jiOn~.OI't\dO!l o 

.L.·~':":Ir: S11n.:sdor Otto L11h~Mino, 

NUMERO E EMENTA 

FP~.'!:':'D U:I SI:li.A.:YJ li? 1].1/77: 

i:::<~~~alcca norrn•lll ....,r:ul,or1nr1111 <1n 'tNb·llhn 
IIV'.l!no n:r ~:~aio ruro1l ., d11 outl'll!õ ;>rovirlii!!, 
dll:lo 

.~·1tor: Sen.:sdor Ot to l.alu"llnn, 

?:'·)Ji:':'O Li: I ~i::lii:>IJ '" 2(,1i 171: 

J.!':ol'd di!lj10IIiti.voll d11 Lni no:> 3 071, rln 1? 
C::r. :"nnoiro de l'J\6, ~nrri;!ldn r>ola t·ei n9 
; n5, c!o H du j11noiro d11 1!11!1 • Codir,o 
C!vil ilrAoileiro .. r:~nc!ific:Jdll flOla.Loi n? 
o, !2!., do 27 du 4rMto da 1'362 a dA outl'<'lll 
7':-oviC::Üncln. 

/,:.l!or: SaMdor C'tto !.ub~:~t~.nn, 

I'?JJl:';D !.!:I SJ:t:AOO '" 207/7~: 
,· 'J!od:n o tHnhtoirio ,. J:ddUCIIÇ:iO ll Cul tu• 

" ntr.1v,;n do Censo lho rudorlll '" r:duc.lo:;oiio 

• !r.c:!uir noa currrculoa doo 110 t 11b11lctci mun-
-:~·. ,, rm!llno '" " . 19 rrAuo " !;uparlnr , 
o~ tut:o IIObr<t " vJc!.l!l do Coronul Jo~Ó l'liici 
:::'1 ,, Ca~tro o do M.11'<1Chlrl do Ar l:du11rl1o c~ 
-.,~ 

t•:tr:-rt ~iun<1C::or Jorro i<nltll!l<l, 

CATA DI: 
RI:CCOIIA[IHO 
NA COMI:>5AO 

I!CLATOII 

DE51GNfiDO 

DATA DA 

DI5TRIUlJIÇAO 

<'~. rrr, i', :;i::r~~r.np u: r·:·r 
CllfiVI:•;, 

29,0~.7'1 <:t::rt.~'):'. rt.!:~:: r:,J··. 7'1 
::o l't.!<!:'l':':.: i 

CONCLU5AD 
CO PAIILCCfl 
00 RELATOR 

Com1titucion" 
c jur!dicoa o 
projeto o a11 
emendA& n9a l 
r 2 ,c:oatr.irio 
4don93, 

CONCLUZIIO 
DA 

CQIAIZ5AO 

APROVADO 

29, O~, 79 St:llf..~r>R !.E:T7i; o r, .o~, 7'J Conatituc:ional APROVADO 

CATA DE 
ACCEOIMEtiTO 
NA COMISSAO 

r]), 0~.1'1 

Ol,OB, 79 

a;, a e. 7'l -

DATA OE 
AECEOIMENTO 
NA COMISSAO 

OG,OP,7~ 

a;.o~.7~ 

06,08. 79 

CHAVt:5 jurrdic:o,c:om (23,08,79> 

nrrr. 

:;n,::r.:l CfoP':;:r 
!\:", 

RELATOR 

DESIGNADO 

~.I]! t.IX'. p 11:\f• 
~u:.no rfo.~:::r:T 

~l:riAOflP fo.nr:p. 
IIAL ,JUR!:Hfo, 

SI::!AD'lll ;;r.r.-
:;nu c,.P:n:r p., 

RELATOR 

DESIGNADO 

~a:riM"~~lP rJ•~r!-

rn ~nwrmm 

:>r.iM!Vlfl uuro 
R/1.11ClS, 

::CIIAflOR AJ'lt:ll-
!IAL ,IUJlCHA. 

aubadtutivo, 

DATA DA CONCLUS.I.O CONCLUS.f.O 
DO PARECER DA 

DISTRIDUIÇAO DO RELATOR CDMISSAO 

"J1,1P,1~ 

03,0~··/'J 

n?,n~.7'l ConstitucionAl APROVADO 
11 j8rÍdic:o.Con (29,08,79) 
tr4 llli'rito, 

-
DATA DA CONCLUS.f.O CONCLUSAO 

DO PARECER DA 
DISTRIDUIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

11'1, 118, 7'1 

~?.~1~.7~ 

0'1,0~ o 7'3 

OBSERVAÇOES 

Tarmin4c!o pr~ 
o 4f!r"CC~>ent4Ç<I 
llr.lllnd41Jo 0!11• 
rccid4G l emo 
d4Go 

OBSERVAÇOES 

~IJCJl"i.UiV4dO 

OBSEAVAÇOES 

Ollurquiv4dO, 

'lourquivado 



-1 

--------------------

<&364 Quarta•frlra 12 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio li) 

DATA CC m:LATOil DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 
NUMERO E EMENTA RCCEOU.1ENTO DO PARECER DA 

NA COMISSAO DESIGNADO OISTRIIlUIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

1----------------·1~==+-----1-----1·----~-
PP:JJt':'O Ltl SI:!IA!'IO 1/9 ?OU/79: 

!:l!õjlÕe oobro , remuner4!JÃO !lrofiszlionlll t1~n 
en[llnllciroa, arr;uitutoG 11 t:nr.anhoirr~ll Ar,ro• 
nor:toG c dá outr1111 ~rovidÕnciAGo 

1-.'Jtor: Senador No.laon C4rnniro. 

P!tOJI:TO l.t:I SI::IADO N9 20'l/7'J I 

!:lir.~ina o pr11zo pllr4 candidatur11 ~ carr:o a• 
letivo no C<lllO da dosrili11çiio de um P11M:io( 
do e dliao;do a outl"'. 

,A.utor: Senador rNnco Hontoro, 

no.:lJi:TO L!:I Sl:t/1100 119 ?10/79: 

Inlltitui a corraçia monctcir1, 11obra on t!tu 
los C:e d!'vida lÍquida e carta, judiei4b C 
cxtNI•judcilllo 

A'J~or: Senador !lul:;on Carneiro, 

NUMERO E EMENTA 

Qf,,OH,79 :ll:tlfi!1ClR I~TJPI!.r 1'17,0P,7'1 
n.~.MRif 

00,08.7!! St:l/110011 Hllllll.r 07,0~,79 
!I.AnARif 

OO,OS,79 SI:JIM>OR PAT • 07,0R,79 
MUI/00 PARr.t!TI: 

DATA O!; RI!LATOR DATA DA 
RECEDIMI!NTO 
NA COMISSAO DESIGNADO OISTRIDUIÇAO 

PJ>;OJ!:TO U:I SEIIADO 119 211/79: 

.A.ltera dillpoliitivoll do Oucreto•lei nf n~, 
t!e 26/1'2/lll68, para o fim de Olltllbohr:or 
neva critério c!e in!cio odes ofeiton p~cu• 
ni.irios decorrente& do tNbalho inG<'!.lubrt~ • 
ou rericuloso, 

nutor: Suador Orestes QuiÍrc:ia, 

P!'OJJ:TO U:I SCIIAOO /19 212179: 

I~stitui contribui<;io Gobra c cu::to do l•rêi
r-io c!os ter.uros do vid4 c ac::ic:lentol! pe111104i:; 1 
para !'in11 c:lo amparo oos idoaoo a c:la outra:~~ 
t~rovic!Qncias, 

J.utor: Sanac:lor 1/olson Carnairc, 

Pl'o:lJt'l'O LCI SCl/ACO 1/9 213/19: 

:.i nova t'ltda<;::io ao 5 39 do art, fi70 da Ct.T, 
'!"Olativar:.cmte :i indica<;Ão do advo~tadoa par.t 
jd:es dos Tribunais Rer.ionais do Tr.sbalho, 

J..~;tcr : Senador franco r.ontorc. 

NúMERO e EMENTA 

06,QA,79 miAilOil TNit:ll!: 07,011,79 
!'lO 1ii:V1:r;, 

lli,QB,79 ~I:UAOOR TAliCJll.: 07,08,79 po ucvr:s -

00,08,79 o'CIIADOR LJ:UOTR 07,0!1,7'1 
IARGA!i, 

•DATA OE 
RECEBIMENTO 
N~ COMISSAO 

RELATOR 

DESIGNADO 

DATA DA 

OISTRIDUIÇ1.0 

P~OJJ:':'O LJ:T SI:IIA:o:l 119 21~1791 0,7,08,7~ i;'j 1~f\olll ~'lo I"'"" 

"III'! ,fo ·~ 
. ·, ...... . 

C:-i& a tranu forma C4rcos do QuAr!I"' J'qrr,<~rum• 
tG dO SanadO foclorAl o dá OUtrAiô provir1Õn 
cillu, 

Autor: Comia11Ao Dirt:tora, 

PFCJI:':'O U:I Sr:I:ADO 1/9 1S617<lt 
CC!::i::;DA 119 1·- I'LJ:!I~RIO) 

In:~titui o &cf:UI"'"TdGuempror;o 1:1 c:lutarmin., O!!, 
tNI pt>Ovidüncia:s, 

"utor: Sanador Humberto Lucena, 

07.,0A,79 :C!1.~~111 IV.J"I''i 0",0~,"'1 
nn !'/,nl:t:':'r:. -

P!'~J!:':'O LJ:I !iCIIADO !19 21i717D: 07,00,7!1 lr:tM~I"'I' liU!"f'l 
~i\~1)-;, 

01, 'J P,, '1~ 

J..ltcN o liCI"CBC:IInto'l c!inpoaitlvoo na C!.T, flc\1' 
N o fim da lltribuir o10 Tribuno'll !iuparior dr. 
':':-4lld~o 11 compatüncio'l de expedir inlltru-
75es N;:ul4ndo 1111 lllllit;Õru; oindic~;iu, 

.~ .. ~tort :::en.,dor Orcntfl~ Quftrch. 

CONCLUSAO 
DO PARI!CI!R 
00 RELATOR 

onlltitucionll 
jurídico. 

CONCLUSAO 
DO PAmCER 
DO RElATOn 

Constitucional 
o jur!dica,c:om 
J emandliB. 

CONCLUSAO 
OA 

COMISSAO 

APROVADO 
C29,08,7U 

CONCLUSAO 
OA 

COMISSAO 

APROVADO 
(23,08,79) 

Setembro de 1979 

OOSERVAÇOES 

OOSI!RVAÇOES 

OSSERVAÇOES 

DaaqUf)uhlldo 



IJIÁHIO IJO CONGHF-'\SO NACIONAL (Mçio 11) 

NúMERO E [MENTA 
DATA DE ftELAlOfl DATA OA CONCLVSAO CONCLVSAO 

Ar.CEOI'-If.tiTO 00 PAAECr:R DA ODSERVAÇ(IES 
NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIOUIÇ"O DO ACLATOrl COMISS.lO 

:·~::<:T'J !.i.l Si:);f,'Y:l •;Q ll~~/H: n7,a•,1~ ~r•rfl~nr •r ·• ··~ 
1'\Tr> '1":;;:•;, 

~ ~ ,11 n, '"' 

:1~~~11<1 11 o;lr;iin ~tdt:t•!loto.: :lo l"'r:i~u •10 rrmr!•· 
~·l ':llro.nt i.l do 7o~;·u r!u :'o.:-vir;o, cr•'"i'•'r! Ui lI 
:.~~.t.n-o r:c~ o !iilit•lr. .• ~ rl•l :r.tl!,lJ !rt,,.~., rm l:m': 
: ~·l :o. 

,• ·~tO!" : Sl::;n:n?: O!"l:!:':'i::; ':·t'.~?CIA: 

:0~7 ::::J Li:! C'fo~'/\P.A :1':' '21/1'J: 07 ,0./!. 1'l ~;r.:IMl•lt> !!!:!. - 'l' ,nQ, 'l''l 
t ~·-·:~:;":'!':'L'TI\'0 nA cr.> ~m: C/1 Ptlr.JI'I), 

.'! ':nl".., , !":~ol-::io ~o III't, lj~ "'"' 
!Al n9 ~ 7&11' 

:!-! l5 ~e t.~!l'!r.Oro r!'l U71, '!U<~ "rtefiM 11 po• 
] r-:ic11 n~dflnlll t:u O:Oil'11ll"•lt'fvir.nro 0 iMtitUi 
~ !'~ri~'! !•J:-r~io:" r!,n ~nd.,~IHJ":: coojlnr .. ti-
v~~ I! c!<l outrA:: :•rovit:'unci11~." 

r'.•J=ol": :l~Ptr.'A:'r:l C."ACIR t:!.r.I.'I, 

~c:.•:-:o ! !:I !:~:lAtO ::? ?1017~: O?,Df\,79 Sr.IIAM!t l.C - nn,011, 7'1 
IIOTR VARr:X. 

!'~.:titul a CC'Il"J"e';d" Mnet,;d., Bollrc o:; t!tu 
~!': C:e ~!vlC:11. 1rr:u!.t111 c certA, jut1iclat~: cU 
11 :<':!'ll• J ud!.c llll. 

,.'·~t~r: s~:::.A~OF~ :::~::r~r CAP:li:IRO. 

NúMERO E EMENTA 
CATA 01! RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 

RECEBIMENTO 00 PARECER DA OBSERVAÇOES 
NA COMISSAO DESICiNAOO OISTRIBUIÇAO 00 RELATOR CO'-!ISSA.O 

PPOJtTO Lti cJ..'iARA N9 981781 08,08,19 SE:Ili.DOR NE:~Otl 08.08.79 
CARntiRO, 

Inclui PIU~,;gr~!o .ao .art, li& da l..ei n'l 
& 108, da 2l de aatembro de 1966 CCÓdii~' 
NacionAl de Trâneitol, 

Autor: IJeputado Pacheco Chaves, 

PR:lJ!:':'O PJ:SOLUÇ}\0 DA COIUSSA:O DE: fi!lAllÇAS 09.00,79 SE:NADOR ALHIR 09,08,79 Conl:ititucionlll APROVADO Devolvido San, 
~o O!!cio "5" H9 17/79 do Covcrnador do PINTO, e jurídico. (23,08,79) Paulo Bro11ard 
t:otddo do Rio CrAn~n do Sul, solicitando Vencidos San, COII VOtO I!P4• 
.:~utorJ uç_:io do Sen•do federA, par.a contr11 Nelson CArnd- rado contn .. 
til!" er.:prt~atimo externo no v.alo!" de , , • , .7 ro, Lázaro Bar~ rio. 
t;Sl 53 r.~ilhÕall da t!Ólllrti:J norte•An:eric.a .. boza e Ldu 
nc::, destinado 11 inve&ti:t:entoa m.t'nimoo em ChAve•. 
procr4::141 da in!ra-eltrutura, proviltoc 
pua o quAdriênio de 1979/1982, 

P?OJE:':'O U:I St!;Ato tlQ 'lli 8176: 09,08.19 SE:tlADOR LE:ITE: 1],08,19 ConatitucionA APROVADO 
Ct~:::l!:lA tl'l 2~ PU:Nf:RIO) CHAVI:S e jur!dic:a. us.oa,7U 

?ro!be a pesca 
truilairo. 

dA blllei.a no mar territoriAl 

Autor: Senador llclaon c.u•neiro. 

DATA OE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 
NUMERO E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER DA OBSERVAÇOES 

NA COMISSAO DESICiNAOO OISTRIBUIÇAO 00 RELATOR COMISS.\0 

PP.OJi:TO LI:I SENADO 119 21517~: 09,08.79 SI:UADOR AMA· 13,08.79 
RAL fURLAN 

I:stA~e1ecc crit;rio parA a concceaão de a-
dicionlll da inulubrid11de ACG trAbAlhAdo • 
rctl e dÁ outru providênciAI, 

Autor: Senador tlalllon CArneira. 

PROJi:TO t.E:I SC!lADO 119 nsn9 09,08,79 SCUADOR MOA- 13,08,19 
CYR CALLA 

Innitui o •lux.t'lio,.r:omplemantar davido AOII 
ur,urado1 que 11ubmatidoa o prar:esao de NA· 
blÍitaçdo protiesionlll aõ poaum exarcor At 
v1~4da divera.a d4 exarcida anteriormante, 

Autor I Sen•dor frAnco Hontoro, 

?R.OJI:':'O t.I:I SCNADO 119 2171791 09,00.79 SCIIADOR HUCO 13,08.79 

/.::!"allcllnta item Y, dO urt, IIO_do Códillo 1'! RAHOS 

n4l, ;r•rA conaidar•r circun1t4c:nia Atcnu•n 
ta dl ._,a nu o to~. to do ta r 11ido o a&ente me -
r.or o~bllndonudo. 

Autor1 San11dor llelaon C11rneiro, 



DIÁRIO DO CONGRF.SSO NACIONAL (Stçio 11) Mlrmbra dr 1979 

DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 
NUMERO E EMENTA RECCDIM[NTO 00 PARECCR "' ODSERVAÇOES 

N" COM155110 OESIONADO OI5TRIIIUIÇ110 DO RELMOR CQMISS"O 

PROJETO U:I SEI/ADO N9 '239178: 09,08,79 St:UADOR RAIHU!! 13,08,79 Duarquivado 
00 iARCNTI: 

f!evigora o art, SIIS da ConuolidaçÃo das Loio 
do TrabAlho, 

Autor: Senador Oreatu Quêrcia. 

PROJETO U:I SENADO N9 '2l!i/i9: 10.08.79 St/IAOOR CUNHA 13,08,79 
LIHA 

DÃ nova redação AO "caput" do art, lS, do 
Decreto-lei n9 l 611'2, Cio 08 do dnel:lbro do 
1978, que alterou a lo~illhção do imposto 
de rendA dAli pOIIOU f oiC:IIo 

Autor: Senador Nallon Carneiro. 

PROJI:TO U:I SENADO 119 '218179 1 lii,CB,79 SCNAOOR BtRIIAR: 13,08,79 
DINO VIANA, 

tnabelaca a corroçio ~r<oaat.iria no• bonet!-
c:ioa pagos com atr .. o pelo INPS, 

Autor: Senedor rranco Hontoro, 

DATA DE RELATOR CATA DA CONCLUS.I.O CONCLUS.I.O 
NUMERO E EMCNTA RECEBIMENTO 00 PARECER " OBSERVAÇOES 

NA COMISSAO OESlCiNAOO OISTRIBUICAO DO RELATOR COMISSAO 

PP.OJI:TO U:I SCNADO 1/9 720/79: 10,011,19 Stt/AOOR ADCR- I. 13,08,1!1 
BAI. JURI:HA 

faculta aos sindicAlizados ser eleitos 2Ara 
carros administrAtivos ou de repre:zoontçAo e 
conornica ou protin!onal, revogando incisoã 
da CJ..T, aprovada pelo Pocreto•lei n9 S 4S'l, 
do 19 de Mio de 19113, 

Autort· Senador Orestu Quércia. 

PP:OJI:TO U:I SCIIADO N9 '2'11/19: l0l08,19 St:IIAOOR AHA - 13,08,19 
RAI. fURLAN 

tlirnina duiguAldado de tratAmento ao trabA 
lhador rural quo in.crosaa no re2irno do INP'S' 
acrescentando parÃgrafo .:~o art, 29 da I.oi 
n~ li 2113, do 211 de utemb:ro de 1919', 

Autor: Senador J'ranco Hontoro, 

PP.OJtTO U:I StNADO N9 22/79 .. Complo~nntar, 10.08,19 St:NAOOR TAU .. 13,08,19 
CRI:OO IICVtS 

Altera a redaç:io do inciso III do art,l08 
da l.oi Comple~M~nt•:r n9 3S, de 1~ de ma::r 
f!o 1979, referente i compet'ância doa Tr -
b\õnaia do Alçada, 

Autor: Senador 'l'arao Dutl"A 

DATA OE Rt;LATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 
NúMERO E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER " OaSERVAÇOES 

NA COMISSAO OESICiNADO OISTRIBUIÇAO DO REL.ATOA COMISSAO 

PROJtTO U:I SCNADO N9 '223/79: 10,00,19 SCNAOOR l.tNOU: 13,08, 79 
VARGAS 

Citpõo aobre o PlAno de Peaenvolvimonto da 
tducaçio Nacional a utabollco critõrioa 
para a dilltribuiçio do recurooa da UniÃo 
aoa Catados o 'I'orritôrioa, 

Autor: S1nador Helaon C&rneiro. 

PROJtTO U:I StNAOO 119 2111781 13.08,19 SENADOR AMA -
RAI. l'\JRLAN. 

111,08,79 Duqruivado 

Di nova rodação ao art. 2'27 do Olcreto•loi 
IIS2 1 da 19 de 1111io de 19113 (CL'1:) "' ' 

Autor1 Senador Orostn Quêrcia. 

PROJt'l'O U:I StNADO t/9 76/791 13,00,79 SCNADOR NCI. • 111,08,19 Atendida dili 
SON CARNtiRO, ginch pelo 

Inclu~ entre oo beneficiado• pala Lei n9 •• Avho n9 :Ul/ 
6 f.$11, do ll da anoato ds 1978 1 nos tnmo• " f!o diploll\4 0 . os Hinistroa Toa;•do•, oa Juí -
ua Auditores Subatitutoa da Juotiça Hili" 
tAr e dÃ outru providãnciaa. 

Autor! Senedor llonriquo do t.a Rocquo, 



UIÁHIO 110 CONCiHESSO NACIONAl. (~çlin lll 

NúMERO E WWTA 
OMA OC fiClATOn DA[ A [)A CO/lCliJ!>AO COIICLU!>AO 

fi[C[fUW:IIfO 00 f'Afl(Ctn DA O!ISERVAÇOES 
llf, COMIS!>AO OC!>IGNAflO Olf.TRIBUICAO 00 fl(I.ATOn COMISSAO 

I·~OJI:TO Rt~OLUÇi\0 ti? ij7f7'J: 13,0B.7'J ~r.Ur.DOR ALNI!t lij ,o a, 7~ Conntitudondl APIIOVAOCI-
f'HITO, ., jur1dico,co (23.08,79) 

/,c;t;!:!iCOnt4 p41".Ír,rllfo AO n.rt, ]ftJ 1 dd IIII :!i O• 11ubotitutivo. 
lU)<IO n9 56, dO l'J72 (flnr,ulilmantO lodmini11• 
tNtivo do Snnado rodar.d), 

},utor: Comi~~:io DiNtora. 

l'fOJtTO RI:SOLUÇM UQ liB/79: lij ,08, 79 SI:IIAOOR 1.1:!/0JR B ,08, 79 
V ARCAS, 

AlterA o art. "' do Rnci~r~~~nto Interno do 
Senado rodar4l. 

A~:tor: SenAdor llulf.barto l.ucena. 

PPOJZ':'O U:I SI:IIADO /19 22ij/7']: u.oa.79 S&NADOR ADtP:· 15,08,79 
BA!. JUJU:HA 

Altora A NdAçio do Art. S9 dA Lei n9 .. , 
l 632, de B Ga do:cur.bro de l!IS!I, quo in:s 
tituiu a Superintendência do Donnvolvi ': 
r.er.to do 1/orde&ta, 

Autor: Senador Hauro Benevidu 

NúMERO E EMENTA 
DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUS.I.O CONCLUS.I..O 

RECEBIMENTO 00 PARECER DA OBSERVAÇOES 
NA COMISSAO OESIONAOO OISTRIDUIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

I'ROJI:10 U:I St:IADO N9 225179: 15,08,79 S&IIADOfl AHA • 1~.08.79 
MI. ruRLAII 

l'.crcscen!a dispo&itivo A CI.T diapondo aobra 
tr.vu:ferancoa de empragAdo estudante, 

Autor: Senador 1/ehon Carneiro. 

PPOJI:TO U::I S&IIAOO N9 226179: 15.08,79 S&IIADOR 1/&L • H,OB,79 
S0/1 CAJUII:IRO. 

Introduz alterações na Lei n9 6 179, do 11 
~e ~azeC'.b~ de 19711! que inatitl!iu amparo 
previ~enciario aoa do:~os -e invalido&, 

Autor: Sonador Orestes QuãrciA. 

PPOJtTO Lti St!IAOO N9 lJ/791 15.08,79 S&NADOR RAI • 15,08,79 Nio foi aten, 

MU/100 PAR&NTI: dida diliain-

D!.spõo =:obrc a concaui~. de .apountadoria cia. 

especial para o comarciario na forma que 
especifica. 

Autor: Senador Hauro Benevid ... 

DATA DE RELATOR DATA OA CONCLUSAO CONCLUS.IoO 
NUMERO E EMENTA RECEBIMENTO 00 PARECER DA OBSERVAÇOES 

NA COMISS.I.O OESIONADO OISTAIDUICAO DO REI.ATOR COMISS.I.O 

PIIOJt10 U:I StNADO N9 29179: 15,08,79 S&NADOP: P:AI - U,D8,79 Aprovada pro· lio foi atendi 

MUNDO PAR&N'I'& poata Relator a a diliPn : 

Assegura ao empregAdo quo, apôs c~mpletar de eer reit•r cia, 

o tampo p~ar• aposentadoria 1 ~ontinuar em 
do pedido dil 

4tividade o pACAIIIInto da peculio corres • 
giacie, 

p~:11!ente~ i IOINI cu contribuições pas~as ! 
(29,08,79) 

pos o curnprime~nto do prazo. 

Autor: Senador Franco Hontoro. 

P!'OJtTO p.&SOUJÍ}I.O DA C011ISS);O tCONOHIA 15 ,08. 79 S&NADOR MI .. 15,08,79 Conetitucional APROVAIXI Vista ao San. 

Ã Htt!S~CJ:H N9 28179 do sr. Pruid!!nte MUNDO PARtNTt jur!dico, (23,08,79) t.áuro Barbo• 

CA Republica, aubmotendo a aprovaÇAO 
... 

do SenAdo federal, proposta do. Hinh -
tro da ra:11nda, p11ra que aaja autor!:::!, 
Co o Cavamo do l:mt<'ldo do Santa Cata%'1 
na 4 alterar a doatinaç:io doll recuraoii 
obtidoll ·atro~ovúa de oporeçio de crâdito 
r-oaliuda lunto .i Co!oixo~o l:conõrdce rode 
r.sl, ~~ter uda pela P:nol, 21179 do ~o-
:;~~o rrrl11Nl. 

I'IIOJtTO Lti S&IIAOO N9 9JI7'll l$,08,79 SI:NADOR U:ITt: H,OB,79 

U:~NDA 1/9 1• l'l.tli.&:RIO) CltAVI:S 

P1Mbt"' O prAZO potrA IJUII IIU&UrAdOII dO 11/f'S 
prcmOVAIII A rotifiCAÇdO do DIU onquotdrotmG!J. 
to. 

A"'tor_ 1 Son~~odor l'ro1nco Hontoro, 



4J6II Quarll•frlu ll 

NUME/10 E EMENTA 

PP.OJI:TO U:I ~l:tlADO 119 2271791 

Oiapõo a rospoito do adicion4l do 50\ par.o 
por horao oxtrall quo a~cadarom a 08 h~rao 
por &ell'AnA ou 2~ po1 11'11111 1 aditando paragr! 
toa GO art, 69 da CLT • Dacroto•lei n9 ,, , 
5 452, de 01,05,19113, 

Autor: Senador Oroatu Quórc!G, 

PROJI:TO Lt:I SI:NAtO N9 228/791 

Ac't'IIDCenta par.israto ao art. 39 da Lei n9 
5 107 1 da lJ de aetelabro de 1966, que ina• 
tituiu o FGTS, 

Autor: Senador Nelaon Carneiro. 

P~OJtTO Lt:I SI:!lADO ll9 229/H•Complo~r~~~ntar: 

Inatitui o aux!lio•doença em tavor do tra• 
balhador rurAl e dÁ outras providâncioll," 

Autor: Sanador rranc:o Honto'I"'. 

N(IMERO E EMENTA 

PPOJI:TO LEI St:NACO N92J0/19: 

Dispensa a conc:ordinc:ia do amprefladof' no c:a 
so da opção do alllpf'tlsado palo liilitama dÕ 
FGTS. 

Autor: Senador Franc:o 11on1Jof'O. 

PROJtTO Lt:I SI:NAOO N9 231179: 

C.i nova redaçio ao 5 69 do art. 36 do Dac:re 
to n9 2 04~ 1 do 31 da dcn:amllro da 1908, -

Autor: Senador Oreatu Quárcia. 

P!!OJI:TO U:I St:NAOO N9 232/79: 

Altera a acroacento1 par.igra!Oii ao art. 59 
~A IAi n9 4 069 1 de 11 da junho de 1962, 

Autor I Senador tlalson Camai'I"'. 

NUMERO E EMENTA 

P:ROJI:TO LI:! St:tlADO N9 233179 

Institui o ahtema eleitoral mhto e d.i ou .. 
tru providânciaa. 

Autorz Sanador T.arao Outra 

DIÁRIO DO CONGHE."'SO NACIONAL (Seçia 11) 

DATA O[; 
RI:CEOIMENTD 
NA COMISSAO 

16,108,7~ 

l6,08, 79 

RCLAlDR 

DESIGNADO 

~t:NADOR AHA ~ 
fiAI.. FURI.Ail~ 

SI:NADJR U: • 
NOI R VARGAS, 

16,08,79 St:NACOR AI.. .. 

DATA DE 
RECEBIMENTO 
NA. CDMISSAO 

MIR PINTO, 

RELATOR 

OI:Sl~ADD 

20,08,79 SENADOR RAI • 
HUNCO PARI:NTI:· 

20,08,79 SENADOR NI:L • 
SON CARNeiRO, 

20,08,79 St:IIAOOrt IIUCO 
IW10S. 

DATA DE 
RECEBIMENTO 
NA COMISSAO 

At:LATOR 

OESIONADO 

DATA DA 

DIGTAIDUIÇAO 

17,08,79 

17,C8,79 

17.08,79 

DATA DA 

DlSTRtBUIÇI.O 

20,08,79 

70,08,79 

20,08.79 

DATA DA 

OlSTAIDUtÇAO 

20,08,7!1 SENADOR HURI• 22,0B,79 

LO BAOARO 

CONCLUSAO 
DO PARECCR 
00 RELATOR 

CONCLUSAO 
DO PARECER 
DO RELATOR 

CONCLUSAO 
DO PARECI:A 
DO RELATOR 

CONCLUSAD 
OA 

COMI!iSAO 

CONCLUSAO 
OA 

COMISSAO 

CONCI.USAO 
OA 

COMISSAO 

PROJI:TO t.E:I StiiADO N9 234/79 .. Dr 20,08,79 SI:NACOR BtR.. 2D.DQ,79 Canlltitucional I.PROYADO 

rha os vAloru da retribuição de amprecos 
C:as Cater,of'in Func:ionail: de Bióloco, Tec:· 
r.ic:o em Turismo, Teênica da tduc:.uj'GO r!li· 
ca a Desporto• a de Acente ele Tur!Gmo, do 
FlAno ~~~ Cluaitic:açio e Carr.oa inatitu!do 
pela Lei n9 5 920 1 de 19 de dnembf'O da 
1!173. 
Autor: Poder tuc:utivo. 

PFOJI:TO Lt:I SI:!IADO N9 ll/79 
(tXt:!:DA tiÇ> 1•CLS • SUBSTITUTIVO) 

XocH!ic:a A redaçio do li 49 do art. 5~3 da 
CI..T, 

Autor: Senador Ora1t01 Quét'oia 

NARDINO VIANA 1 jurÍdica, (29,01,79) 

12.03,7!1 SENADOR HUCD 19,03, 79 
RAMOS 

St«rmbrn de 19'79 

ODSERVAÇOES 

OBSERVAÇOES 

OBSERVAÇOES 



Sctrmbro de 1979 DIÁRIO UO CONGRFBSO NACIONAl. (Sec.io 11) Q111rt•·frlu 11 43611 

NúMCRO C CMENTA 
0ÃTA OC n~LÃTOfl DATA 01\ COtiCLU!:AO CONCLU!:AO 

fl(CEI!IMENTO DO P,.\1\(CCR DA ODSERVAÇOES 
NA COMI55AO OESIQNADO DI!:TniiiUICAO DO RELATOA COWSSAO 

orrczo "!:" 11? 18/79 2'2 .o o .7':1 St:;ADOR HURI• 2 J, OB ,1':1 

Po Sr. Prllllidento do STF Rec. E:xtNordinÃ· LO IIADARO 

rio n9 8&.17!1·1, inconetltueionalidede do 
Art. 99 da Lei n9 ~ 301, de lli.lO.l!lfo!l, do 
CatAdo de Hinu Cerda, 

PROJCTO U::I SCHADO N9 23~179 22.08,79 SCNAOOR HCL· 2 3,08, 7'l 

Ac:rucenta p.t.l'Ágrafo iinico AO artieo 30 .. SON CARUI:I RD 

Ld n9 6 3511, do 02 do utembro do 1!176, 

Autor: Senador Oreltu Quireia 

PROJCTO LCI SttiADO fl9 2Jiil79 22.08,79 SE:NADOR ALOY· 23,08.79 
Revoea c artieo 26 da Lei n9 li 032, do 30 SIO OIAVE:S 
d• abril de 19111, que dispõe aobre o Regi• 
111ento de Cu1ta1 da Ju1ti'=a federal 

Autor: Senador Nellon C.rneiro 

DATA OE RELATOR DAlA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 
NúMERO E EMENTA RECEDIMENTO DO PARECER DA OBSERVAÇOES 

NA COMISSAO CESiüNAOO OISTRISUIC-'0 DO RELATOR CO/.IISS.I.O 

PROJt'!'O U:I SCNADCI N9 237/19 22.08,79 SCNAOOR FRAN· 23.08.79 Constituciona APROVADO 
CD HONTORO iur!dico. (29,08.79) 

Altera a redaçio do artigo 99 da Lei n9 .. 
li 082, d• 10 de julho de 19711 1 e di outrAI 
providinciAI, 

Autor: Senador Huril'o Badarõ 

PROJ&TO U:I SE:NAOO N9 2lBJ76:Detaraúna a a 21t,08. 75 SI:NADOR NtL• 27.08,79 Rae)(AIIIII p/CCJ 
aplicaçio de 20\ dp Fundo de Partic:ipaçio- SOH CARHI:IRO. f•ee aprovaçÃo 
doa HuniciPiol am programu de educação RQS 291/79. 
pro-e•colar • de 19 grau. 
P?OJI:TO U:I SE:NADO H9 01177: 
Inclui no conceito da ensino da 19. grau,pa 
ra tini do dilpoato no art, 55 da Lei nV 
~ 692, de U.OB.197l, o minilltrado • crian-
ças d• idade interior a 7 anos. 
11\i'TORE:S: Sena4ores franco Hontoro 

Otto l.ohm.nn, 

PROJE:TO U::I SE:NADO H9 238179 -' 24,08.79 SI:HADOR HURI· 27,08,7!1 
LO BAOARa', 

Determina o reaju1to autom.ãtiea doa aalÃ-
rios supre que a inflaçÃo atineir • lO\. 

Autor: Sanador frAnco Hontoro. 

DATA DE RElATOR DATA DA CONCLlJSAO CONCLUSAO 
NúMERO E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER DA OBSERVAÇOES 

NA COMISSAO DESIQNAOO OISTRIDUIÇAO 00 RELATOR COMISSAO 

PPOJE:'I'O U:I St/IAOO 119 2J917'Jr 211. os. 7!1 SENADOR NI:L· 27,08,79 

Cancela penal impostas ao tSx·PreGidentc Jus 
SON CARNEIRO, 

calino Kubitschok de Oliveira, determina• 1 
devo·1~çio daa condecoraçõu nacionail ').UÓ 
lha foram r-tiradas, b1111 como a 1ua roln•-
c:lusio r.oa qu~adros du roaeactivao ordena 
dOI quaill tenha lido excluldo, 

Autor: Sanador Tancrado tlovea, 

PROJC'l'O U::I SCNAOO 119 24017!11 24,08,79 SI:NADOR BE:R " 27,08,79 
NARDINO VIANA 

Dhpõa sob~ a conugem de per!odoa da te.!!!, 
po d1 .. rviço praatado em atividadu con-
aider.adll penou• 1 inu1ubrel e perigoua. 

Autorz Senador Fr4ncO tlontoro. 

PRDJt'I'O U:I SI:NADO H9 24117!1! 211,00,79 StNAOOR 'l'Ait - 27,00,79 
C.RCDO HE:VtS 

Oh põe a obro garAntiA• bÃ1cia1 ao1 produto 
rei de cafi, 

Auto. 1 S•nador Amaral rurlan. 



~~~-----------------------------------------------------------------------------.---------~--------------------------------oaoo.-...... ,~ .. -. ... ._~, 

lliÁHIO llO CONGRt:."iSO NACIONAL (Stçlo 11) ~lrmbro ckl 1979 

DATA Pf. llCLATOil DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 
Núi.ICI'IO !; CMI!NTA R(CCBIM~NTO 00 I'ARCCCR OA OIISERVAÇOES 

Nfl COMISSAO DESIGNADO OISTniOUIÇAO 00 llELATOf\ COMISSAO 

PROJt:TO U:I StNADO ll9 11+2/79: ""'·08. 79 Sl:II.'IOOR ADI:R· 17,08,79 
fiAI.. JURtHA, 

~odific., " rcdAçio do art. J70 do vinonta 
CÕdigo Civil. 

Autor r SanAdor Nalaon CAJ'flaiJ'O, 

PROJl:TO U:I St:IIADO IH' 21+3/79; 211,08,79 StNADOR A,I..HIR n .oo.79 
PINTO. 

Autoriu o uqua doo dapÓoi too do TGTS ,,. 
rA P.,CAmllnto da Anuidadall ascol41'C111 a ,, 
outrAG providÕnci.aD. 

Autor: SllnAdor Orcs~aB QutÍrciA. 

PROJETO I.I:'I SI:IIAOO N9 11+4179: 14,08,79 SENADOR NI:L" 17.08,79 

Inclui dispoBitivo no Decreto• la! n9 •• ,, SON CARNEIRO, 

~ 8~8 1 da 7 da dezcunbro da 191+0 - CÕdiao 
P11nal - renumarando 01 diapoait!vos •ub-
sequant•ll· 

Autor: S11nador A1114Nt.l rurlan 

DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 
NúMERO E EMENTA RECEIIIMENTO 00 PARECER " 08SEAVAÇOES 

NA COMISSAO OESICiNAOO OISTniDU!ÇAO DO RELATOR COMISS40 

PP.OJJ:TO U:I SI:IIAUO N9 2~5/79: :III .08. 79 SI:NAOOR RAI - 17,08,79 
HUNOO PAJU:NTI: 

~edifica a I"CCdaçio do . .art. 79. do Ileci'CitO· 
•lei n9 368, da 19 da dazrnabro do 1!168 , 
que diapõ11 sobra a!a!toa de dÓbito11 oalliF 
ri.ais a dÁ outras providinciu, 

Autor: Sanador tlalson Camoiro. 

PROJI:TO U:I SI:IIADO 119 2116179: 27.n8,7<J SI:NAOOR HURI· 28,08,79 
LO BADARa 

DÁ nova J'lldação 4 di:lpoaitivoa d.a Lei n9 
5 107, da ll do Gotambro da 1~66, 

Autor: Senador Aloy&io Chaves. 

P~OJ&'l'O U:l SI:NAOO 119 247/79: 27.08,7!1 Sl:tlAOOR ALHlR 28,08,79 
PitlTO 

ACl"C!lCGnta dbpositivoa i Ld n9 1 80n , 
l!a 18 de junho da 1!156, quo "criou o Con• 
salt.o Ta1!11r.a1 a R•ciono~ill da Químico~, dill 
õl5u sobre o exercício da protiuio do qul 
r.:ico • d.i outru providindu." -

Autor : Sanador Nolson Co~rnoiro. 

NUMERO E EMENTA 
DATA OE RELATOR DATA OA CONCLUSAO CONCLUSAO 

RECCOII.IEtiTO 00 PARECER OA ODSERVAÇOE5 
NA COMI5SIIO DESIGNADO OISTRIOUICAO DO RELATOR COMISSAO . 

PP.OJI:TO U:I SENADO li~ 21+81'19: 27,08,79 t:tlADOR UI:IU-lA!! 18,08,79 

FoculAmantA o exercício d.a protiluo4o da 
:>II/O VIANA, 

"r:~.ütro" a narçon e dei outra11 prov!ünci.a11, 

Autor; Senador lt.lmAr Tr.anco, 

rP:OJI:'l'O LI:I SCIIADO 11? 2L+9/7'lr 28,08.79 SCNAOOR Ntl.• 18.08,7!1 
SON CAIUICI RO 

Z:::p111::i:'ica a:; hipótucao cm quu ao dechÕu, 
nc::: C!:l:~i'dios. colutivos, podardo astabala • 
cor norr.11s a condir;õas do trabalho, trlltA 
C:~ uurcído do dil"ttito d11 r.J'Qva c dÃ outNII 
;:roviC:Ünciu, 

/o.~.:tor: San<ldor Aloy:io Ch>\Vttll, 

!'!'CJZ::'l'O U:I St:;ACO 119 2~0179: 20,00,79 SI:NADOR /IUCO 18,06,79 
MHOS, 

~<:~ur:-.ino1 que Oli un?r<:lr•ldOil Uu olõttlr,"Õuo do 
i~.':urior fnrJo juli " h!lriuncrnr;:io corruopon 
~·- .. ~~':tl ,10 l"'lr.i~ éc "prontidJo", polttll ho = 
ro~~ 'lU•t 1nccnrlaNm ~ dol jorn.1d11 normal du 
t rot:.Oo!lho, 

/o.utor: ::un.Hlor frM\co Monturo, 



Sttnabro de 1979 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11) Q111r1 .. felra ll 4371 

NUMERO E EMENTA 
CATA OE RIZLATOA D'-TA DA CONCLUS.\0 CONCLUS.\0 

RCCEDIMENTO 00 PARECER DA OBSERVACOES 
No\ COMIGSAO DESIONACO OHiTRII!UIÇAO DO AtV.TOA COMIGSAO 

PIIOJETO U:I CAMI.RA N9 bB/19: 28.08,711 SE:t:o\OOR rRAN- 28,08,79 

Ac:reac:1nta parágrafo único ao art, 
CO HONTORO 

lO da 
t.li n9 ó 015, d• Jl de daZIIt.bro de 1973 ' qull "diapÔI IOb~ 01 Reghtt'OI PÜblic:OI • 
dá outra• providõnc:i41," 

Autor: Deputado norirn Coutinho 

PROJE:TO U:I cAKARII N9 S917~: 28,08,79 SENADOR TAN .. 28,08,79 

Altera a radaçio da d!'nu b do inciso II 
CRtOO NEVE:S, 

do aM:, 275 da Lei n9 S 8&9-;' de ll de i• "' 
na iro di 1973 .. CÕdifo de PNICOIIO Civ 1 
com 411 moditic:açõu ntroduz.idae p•l• JAI 
n9 $ 92$, de 1 de outubro de 1973, 

Autor: Deputado .l:lvaro Dias. 

PROJtTO U:I SCUADO H9 33179: 211.08.79 SENADOR AiO.!, 29.08, 79 Oeurquivado 
SIC CHAVES 

RevOEI o 5 39 do art. li7·da l..ai n9 5 682, 
C:• •l de julho da 1971, que 't't11U1ou a or-
ganhaçio,o fllnc:l.onaMnto c & ntinçio 
C:OI partidOI po1Ític:OI, 

Autor: S•nador DreGtu Quârc:i.a. 

CATA OE RELATOR DATA DA CONCLUS"O CONCLUSAO 
NUMERO E EMENTA RECE8!MENTO DO PARECER DA 085EAVAÇOES 

NA COIAISSAO DESIGNADO DISTRIBUIÇJ.O DO RELATOR COMISSJ.O 

PROJtTO Ltl StiiADO ll9 JC./78: 28,08,79 SENADOR PRA!! 29.08.79 Oeurquivado 

Dá nova redaçio ao art, 21" do Doc:reto·lei 
CO HO!ITORO 

n9 ~ ~52, de 19 da !ldo de 1:1113 CCLTl 

Autor: Senador llrestu Quárcia. 

PROJtTO U:I StllADO t/9 37/78: 28.08,79 5&/IAOOR 'rNI- 29.08, 79 Deurquiv•do 

Acresccntt~ parágrdo 119 110 art, 687 do CÕ 
CREDO N&V&S 

digo da Procano Civil CIAi n9 5 869, di 
ll C:a janeiro da 1!1731, 

Autor: Senadcr Otto !.eh~Mnn, 

PROJI:TO U:I StNADO 119 165178: 28,08-,79 S~NADOR UEL- 29.06.79 Dourquiv•do 

SOII CAJWEIRO 
tÃ nova rodaçio ao art. H d4 Lei n9 •••• 
li H5, de 26 da da:elflbro de 1917 {Lai do 
Divórcio) 

Autor: Senador Otto Lahm4nn, 

CATA DE RElATOR DATA OA CONCLUSJ.O CONCLUSAO 
NIJMEAO E EMENTA RECEBIMENTO DO PAA!ZCER DA OBSERVAÇOES 

NA COMISSAO OESICiNAOO DISTRIUUIÇAO DO RELATOR COMISS.I.O 

PfiOJtTO Lti CÃKAJV. 119 29/19: 28,08.79 SEIIADOR HUR.!, 29.08.79 

Acreuc:ant.a diapositivo ao art. 29 da Ct.T, 
LO BADAR0 

~:~provad4 pelo Oac:rato-loi n9 5 "52, do 
19 de maio de 1911], 

,l.utor: Deputado Jorce Paulo, 

PfOJtTO !LI StiiAOO 119 2Sli7~·Dr 28.08,79 Prazo recebi .. 

}.Cl"'::ec:enta n!val C uc:d4 de vanc:iiiiCintol anto amandal 

C:o11 cerco• 11m Comhs:io int•srantal do Ciru .. 
5 ltiiiÕIS 0!, 

p•Oiroçio a Aau111aoramanto Supariorea ,pre din.irhs, 

vil;ta no art, 19 da Lei n9 6 002, de l9 dã PRAZO r 30 .o a 
c:naJ:"!Iro da 1973, cria carro• em c:omiuio 
no TribunAl d• cont1111 do D 1trito radaral • 05.09,79, 
a dá outrAD providênciu. 

Autor: Podar l:xac:utivo, 

i'P.o.;r:ro U::I SEI/ADO N9 252179: '28,08,79 SENAI>OR ll&R .. :;!!).08.?~ 

ti&?ÕCI sobra 1'1 apo&antaduri• cupeci~l para 
NARDINO VI~ 

011 operadOJ'IID d• trAllahtinci• e aatoaar.o:~ 
... 

r::• patrÕloo a dorivo~dou, 

Autor: Seno\dor :l a11on Carneiro, 
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IJIÁRIO UO CONGJU:SSO NACIONAl. (ScçJ.n lll 

NUMERO E EMEtiTA 

!'P.OJETO U:I StNAilO tl? ~53/79: 

Rur.ulA 4 tr4ll&fer\inci.l de cmpNgAdo N!;ido 
yelo1 CL.T, 

Autor: Senador Fr4llcD Hontoro, 

P$J&10 U:I SttiAOO N9 2511/79: 

Acrescenta dhpositivoe Â l.ai n9 6 620, da 
19 d~ dc:cl!'lll'D de l97B, que define ou cri-
~CG contra a segurAnça ntlcional c aatabclo 
cc o1 sistomÃtic:.l fldr" o acu proccno ii 
jul~ll!:'lcnto. 

Aut_9r: Sen11dor DreGtca QUiircia. 

?R:lJI:TO OI:CRI:TO W:GISLATIVO J/9 IIOS/67: 

~4lltÓm t!ltD do TribunAl de COntas d11 Uni.io 
c!<~ncgatôrio de l"CCistro do contrAtO de lo 
c.:~ç.io calobr•do entre a Dohq~.:~cia Ro,v.ionil 
C.o Ir.-.?OIIto de Pamda de H11.ceio, no tstado 
c:c Alaeon a o 51'. Joaquim Antônio da Caa-
tro. 

NüMEnO E [MENTA 

P?.O.ii:TO U:I SE:lADO /19 lBD/78: 
:!ol!i!ica a redaç4o do "caput" do artigo 226 
C.a CLT, 

PPOJtTO U:I SE/lADO N9 192178: 
Altera dispollitivoa da CLT. 

Autor : Senad01' Ore:Gtas QuÍ1'ch. 

PRCJI:':O RtSOLUÇ'-0 119 53/79: 

~ol!i!icA o incho II, ~o Art, 3l9 d~a Ruo-. 
luçdo n9 58, de 1972 CReRUl4mcnto Adminia
trativo da Soudo Foder~all 

Autor: SanAd01' AderbAl Juram~a 

PFOJI:';'O U:I SENADO N9 2S!i/79t 

Para e!aito do 4posen"tAdoriA por tempo do 
sarv!.ço, conaidcra data do duliaamento do 
c:-::rrce~ado a d11. docrctação dA !alancia, ax
tin':ião da a~r.;n"'!u ou ll.juham~~nto do rocla
t:olçao na Ju11tiça do Trabalno. 

Autort Sanado1' Franco Hontoro, 

NÜMERC E EMENTA 

PROJE:TO LEI SE~ADO 119 256179: 

t-:odi!'ica a ravosa dillpositivqe da Coneolida 
çdo daa Leio do Traball\o~ 

Autarz Sonado1' 0t'llatu Quírcia, 

PROJE:TO U:I SE/lADO N9 257179t 

A~re anGojo • DII&Unda revilio criminAl doa 
con~onadoll po1' Cl'imau pol!ticoa, do qual -
quar natura~•. 

Autor: Sonador 1/alaon Carndro, 

DATA DC flELATOfl DATA DA 
flf.CCUIMCNTO 
NA COMISSAO Q(âiONADO QISTniiJUIÇAO 

~8.08,79 s~:'/AOOI( BER- 2!),06.'/9 
IIAROHIO VIA-
NA, 

ZB,08,79 SENADOR HUR.!, 
LO IJADAR0 

29.06.79 

29,08,79 StlU~DOR AI.. - 30.00.79 
HIR PINTO. 

CATA CE REL1.TOR CATA OA 
RECEBIMENTO 
NA COMISSAO CESIONACO OISTniDUIÇAO 

29,08,79 StNAOOR DtR· 30.08,79 
NARilU/0 VIANA 

30,08,79 SENADOR ALHIR 31,08,79 
PINTO. 

30,08,79 SE:IIAOOR RAIHUN 31,08,79 
DO PARENTE:, -

DATA OE 
RECEBIMENTO 
NA COI.IISSAO 

RElATOR 

DESIGNADO 

30,08,79 SCUAOOR HUIILO 
BAilARa 

DATA DA 

OISTRIDUIÇAO 

31,08,79 

30,08,79 SE:NADOR IICRI/AR 31,08,79 
DINO VIANA. -

CONCLU~AO 
DO PAnCCEfl 
00 Fl~LATOfl 

CONCt.US.I.O 
00 PARECER 
CO REI..ATOA 

CONCt.USAO 
00 PARECCA 
00 REI.ATOR 

CONCLUS1.0 
DA 

COMISSAO 

CCNCLUSAO 
DA 

COMISSAO 

CONCLUSAO 
DA 

COMISSAO 

Selrmbra de 1979' 

ODSERVAÇOEfi 

Rt~•x•• d• CCJ 

OBSCRVAÇOES 

O.aarquivado. 

OBSERVAÇOts 



______ , _________________ _ 

Sttrmbro de 19'79 DIÁRIO UO CONGRt:SSO NACIONAL (Sc(in 11) 

SINTCSE DOS TRAOAL.HOS DA COMif>SAO 

RouniOet Ord1n611DS --·---·-----------3·~--
----------

Projatot IIIIIIIUIDI 

Projeto• dltlrlbuldnt 

Projeto• em dtligancla 

---------

Otlctoa rocobidDI •.• -·-·------

---~-12!..-

OIICIOI o•podldOI • 

Pudldot de Yltla 

--- ·-·- --------···-··---15 ... 
-4--

Emendn opresentadaa -- __ 

Subomondn IIIPIUIOOMdU 

Subi11Mivot 

------ l-

Projotot do flosoluç:.o 

DlltlaraçOaa de voto 

Compalotlmunlo du ou11111d~dos 

. l 

" 
VDIDI com IOIIFIÇOOI •..• -.··------··-··--·---·--····-.li .. 

OrDilllla, em H do agosto do l'l7'l 

DO DISTRITO FEDERAL 

nEL..\TóRJO CORRESPONDENTE AO l\lts D& AGOSTO DE 1D 79 

rnCSUH::!\'TE: SENADOR JilSSê FREIRE 

ASSISTENTE: RONALDO PACHtCO DI! OLIVEIRA 

DATA OE RE· RELATOR DATA DA 
~lUMERO E EMI!NTA CEBIMI!NTO DESIGNADO 015· 

.NA COMISSAO TRIBUIÇAO 

PllOJETO DE LFI DO SE~ADO N' 20617!l·DF 
24.08. 79 SllNA!lOil. 28,08,79 

"DlSPOE SOBil.f: A IMI'LANTA~~O DO CRUI'O· PASSOS PORTO 
OIREÇ~O E ASSISTI!l\CJA INTE!alE URIAS, DO 
Pt..\~0 DE CLASSIFICAÇAO DE CARGOS DO SERVI 
Ç'O Cl\'IL DO DISTRITO FEDERAL, E Dlt OUTRAS 
PROVIDENCIAS", 

PROJETO DE LEI 00 SEt>AOO N' 234/79-DF 
29.08. 79 SENADOR 29.08, 79 

FlXA OS VALORES DB RETRIBUI~O DI! EN· ITAMAR FRANCO 
PREGOS DAS CATEGORIAS FUNCIONAIS DE BJOLO· 
GO, T~CNICO DE TURIS~lO, T~CNICO DE EDUCA -
Ç;\0 FfSICA B DESPORTOS E OE AGENTE DE TU· 
RIS~\0, DO PLANO DE CU.SSIFICAÇAO DE CAR .. 
CDS JNSTITU!OO PELA LEI N' S 920, DI! 19 DE 
SETEJlBRO DE 197l, 

srNTI!SE DOS TRADALUOS DA COJHSSAO 

PROJBTOS RllCDDIDOS,.,,,.,,,,,,,.,,.,,, •,,,,,,,, 

PROJDTOS OJSTRIBUfDOS , , , , , , , .. , , , ... • •,,,,., .. 

nruhh, n do aao•to do 1979. 

CONCLUSAO 
DO PARECER 
DO RELATDn 

COrlCLUSAO 
DA 

COMISSAO 
OBSERVAÇOES 

I 
' 



m.J.RIO no CONGRFA'i..'iO NACIONAL (Seçlo 11) 

co:mss,\o n1-: ECOUOftr A 

m:L,\TúltiO CORRESI10NUEN1'E AO l\Ui.S DE AGOSTO llE III 79, 

riiESIIlEN'n:: 5EI/AOOR ITf.MAR F'RAI/CO 

ASSISTENTE: DANIEL REIS DE .!IOllZA 

DATA DE RE· 
NúMEnO E F.Mt;NIA CEDIMENTO 

NA COMI:JSAO 

PROJETO DE LEI DA Cí\f.IARA /lU lo1J, de l 977 

Estende ils prefeituNs municipJi!l os 05.12.711 
benefi.cios do crédito rural, insti ~ucion., 
li:Ado pelA Lei r.o .;.929, de 5 de novem:. 
bro de l 9G5, e dá outrd!l providiinclil!>. 

;,utor: DcpUtlldO Nunes Leo:1l 

P!lOJETO DE t.EI OA CÂMARA NO lO:!, de l 978o 

F'aculta o abatimento no imposto de 05,12.78 
renda dAS contribuições para as Igrej dS de 
quAisquer credos na forma q~e menciona. 

:.utor: Oeputado CiÓia JÚnior 

NúMERO E EMENTA 
DATA OE 

RECEBIMENTO 
NA COMISS..\0 

PROJETO DE OECRt'I'O LEGIS!.ATIVO "' ll, do 

l 979· 
Aprova o texto c!o Acordo sobre u Cri.!! 

ção de uma Comiss:io Mista de coorden.:tç:io 
21. 06.79 

entre o Governo da Repúblicu F'ederativil do 
Brusil e o Governo Militar F'edeNl d<1 Repi!, 
blica Federal d<1 Nigéria, assinado cm lira-
si lia, a lO de j<1neiro de l 979, 
;..utor: Poder Executivo 

MEtiSAC1EI1 N~ 128' de l 979 
to sr. Presidente da RepÚblica, !lUbme- OJ, 08.79 

tc!'ldo à aprovAção do senAdO rcdeJ•al, propo1 
ta do sr. Ministro da Fazenda, par.:~ que se-
ja autorüado o Ooverno do Esto'ldO de S.lnta 
C11tarina A alterilr a destinAção dos recur -
sos obtidos atrJvés de operação de crédito 
realizada junto à Caixa EconômicJ Federal, 

~;~~~~ :~~~ .. ~~~~ Re~oluç:io n~ 28, de 1977 ,do 

P!lOJETO DE LEI DA CÂ"'ARA llV 40 o de 1 979 

Introduz al ter<~çÕes na Lei nQ 5.969o 09.08.79 
de ll de dezembro de 1 97J, que institui o 
Programa de C.lr.J.ntia dd AtividAde A!Jrope-
cu ária-PRDACRO o 

:.'.ltor: Poder Executivo 

CATA OE 
NOM!iRO E éMWTA AECEDIMENTO 

NA COMISSAO 

P~OJE:TO DE OECRC'I'O LECISLA'!'IVO '" lO, do 
1 979. 

;.prov<~ o H!xto do ACordo de llrniz.:~deo 0').06o79 
CoopeNçdo e Cor.~~rcio entre o ooverno do 
~cp~blicA Ft:~erativ<~ do BNsil e o Gover-
r.o :H li t<lr F'eder.11 dil RepÚblicJ f'edcr<~l da 
r:icr~l'i<l, <~ssin<1do t·m nruslli.,, <J 10 de j<~-
llt·i~'O de 1 979. 

;,tltor: Poder l::xec=utivo 

P~OJETO OE: !.~:I 00 SE/Io\00 110 15·1. d!l 1 975-
CO:-:PLE:1f:IITAR, 

A1 tur<1 as Leis complemrnt,,rus nUs7, do l4o0Uo70 
'i'• 9o70; .. '. do J,l:!.70; c=om <~S ,,lterJ<;Ões 
e::tabclccid.J.~· pel.l~ Lei 'I Comp1emontilres nos 
! 7' do 1:!.1:!. 7Ji c, "· de :!5o06,'l•li cria o 
r:~r.c=o !l,lcinnJl do Trilbt~lh<Jdor( UNT), e d:, 0,!! 
trJs provid~•ncla~. 
;,·.aor: St•nJ•Ior Luiz C.!V.Jlc<~ntc 

P!IOJf:TO DE LEI DA Ci\!o!AR/, 1/G 66, "' 1 977 

t.1tl'N dispositivos d11 !.ei "' 'lo ~91' lSo06o79 
di• lfi de Ce~embru dl• 1 ')61J, 

A•Jtor: 1X:put.1do J,;_,o !:imüe~ 

::·:rt:n,·, ~~~ I, r.F--: Pt.r:l::wro(!il!ll!iT!1'ti1'!VO) 

RELATOR CATA DA 
DESIONACO C IS· 

TRIDUIÇAO 

Senwdor PEDRO 2!), QJ, 7<J 
SJMON 

Sen ... dor DINfl! 
TE MIIRlZ 16.0;1.79 ......... ....... 
Redistribui.do 
ao sen.1dor 
BERNARDINO Vl 23.05. 79 
ANA 

RELATOR DATA DA 

CESIONAOO OISTRIDUtÇAO 

S~nador LUIZ 22.06. 79 
CAVALCA!n'E 

Senador DER- 0J.05o79 
NARDINO VIA-
NA 

Senador J ESSt 10.08.79 
FREIRE: 

RELATOR DATA DA 

DESIONACO DISTRIDUIÇioO 

Senador H I L- 10.08.79 
TON CAilRA!. 

Scn.Jdor lWIJEI 15.09. 79 
1'0 51\TlJRNitlO 

Sun.:tdor MIL- 16.06. 79 
'fON CAHI!A!. 

~lembro 11• 19'79 

CONCL.USAO CONCL.USAO 
00 PARECER DA OBSERVAÇOES 
DO RELATOR COMISSAO 

Pllrocer favo A pro!lidê,!l kJ Senado 
rdvclo - eh concede Alberto Sil 

vista do Pro ••• PArA 
jeto o~o Sen~ vista, em 
dor ALDERTO 15. 08,79 
SILVA, em 

15.0!1.79 

A presidên-PoU"ecer con- Ao Senado 
trár1o. cia concede Denedito Fe 

vista do Pro reira, pAr 
jeto ao Sen~ vista, an 
dor BENEDITO 15.08. 79 
FERREIRA, em 

l5o08o 79 

CONCLUS.lO CONCLUSioO 
00 PARECER DA OBSERVAÇOES 
DO RELATOR COMISSAO 

Parece!> fa- Aprova o P,! 
vordve1. recer, .. 

15.08.79 -

Parecer f a- Aprova o P.! 
vordvel, co.n recer, "" cluindo por l5.08o79 
apresentar -
um projeto 
de Resolução. 

Parecer fa- RelatAdO o-
vorÃvel. ralmente, em 

Plenário. A- -
provado, em 

28.06.79 

CONCLUSAO CONCLUSAO 
DO PARECER DA OBSERVAÇOEB 
DO RELATOR COMISSAO 

Parecer fa- AprovA o 
vorávc1. parecer,em 

J0,08o79 -

Parecer f A- 1\prOVil O Jl~ 
vor~vol. recer, "' J0,08o79 -



Scltmhm dt 1979 IHÁRIO UO CONGRt:."iSO NACIONAL (Seçio 11) 

NÚMERO E EMENTA 
DATA DI: RELATOR CATA DA CONCLU5AO CONCLUSAO 

RECEBIMENTO 00 f'AAtCrR DA ODSEAVAÇOES 
NA COMI!i!:>AO DE::iiGNAOO OISTiliDUIÇAO DO RELATOR COMI!>SAO 

PROJETO OE LEI 00 liEIIAOO 1/0 3J<l, dt• I 97!1-
CONPLEMEifTAR, 

Di!:pÕe sobre a roproduç';;o por micro- 15.08.79 SMador IIER Hi,Q8, 79 
film11gem de documentos bdncill-io:;, pilra os tiAROINO VI~ 
efeito:; previstos no CÓdir;o Tributdrio tio.~ NA 
cion~~l. -

Autor: son.,dor It.1livio Coo1ho 

PROJETO OE LEI 00 SEI/ADO fiO 183, de l 977-
COMPLE:Mr:rrr AR. 

Acrescent.s § 20 do drtigo 20 dd Lei 16. 08.79 Senador PE- 21,08.79 
Comp1e:nent<l.r no 26, de ll de setomtro do ORO SIMON 
1 975. 

Autor: Senador 1/elson Carneiro 

Pr!OJETO DE DECRETO LEOI5LATIVO tiO 16, de 
l 979. 

Aprova o texto do:; Estatutos do Cru• 29.08.79 SOnddOr JESSt J0,08.79 
po de Palse5 Loltino-Amcricano5 e do Cari- PREIRE 
bo Exportadores de AçÚcar - OEPLACEA. 

Autor: Poder Executivo 

NúMERO E EMENTA 
DATA CE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 

RECEBJMENTO DO PARECER DA OBSERVACOES 
NA COMISSAO DESIGNADO OISTRIDUIÇAO 00 RELATOR COMISSAO 

PROJETO OE: LE:I DA CÂI-lARA fiO 148, de 1 97R. 
P<1recer f ol- Aprova o P! 

Define a isençdo do Impo~ao de Renda 08,06.79 Senador JOSt 12.06, 79 
vor4vel. recer, .. 

)0.08.79 
~.u.entidades esportiva:;, e dd outras Pf'E RICHA -videncias. 

.Autor: Deputado Herbert Levy 

PROJETO OE: I.E:I OA CÂMARA flO 86, de 1 977. 
PcU'ecer fa- Aprova o P.! 

~end.1 ni l. de Plenário(sut>stitutivo) 15.08.79 Senador HTL- 16,08, 79 vorável. 1•ecer, .. 
.ao PLC nv 86/77, qUI! 11llltera dispositivos TON CADRAL JO,OB. 79 
d!l Lei nv 4o59l, de 16 de dezembro de 1964" -
.Autor: Deputado Lêo Simões 

fROJF.TO 0!: LE:I to Sf:NAIO Nll 1?4, de l 979 

Dispõe sobre autorhaçdo para ., reali 30.08. 79 Senador LUIZ 31.08, 79 
uo;:io de competições esportiva.s a.utomobi : CAVALCAN'l'E 
llstieas no Pais, com consumo de combusrl-
veis n:io derivados do petrÓleo. 

;.utor: Ser.ac!or Hilton CabrAl 

NúMERO E EMfNTA 
CATA OE RELATOR DATA DA CONCLUS.I.O CONCLUSJ.O 

RECEBIMENTO 00 PARECER DA OBSERVAÇOES 
NA COMISSAO DESIC1NADO DISTAIBUIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

PROJETO OE: LEI 00 SEIIAOO NO 178, de 1 979 

Acrescenta par~gr<U'oa .10 artigo 5R, 30.08. 79 Senador JESSl Jl,OB. 79 
elo Decreto-lei nR J66 1 de 19 do dezembro F'RE:IRJ:i 
do 1 968, e dá outras providÜnc:ias. 

Autor: Senodor Dernardino V1ana 

P~OJE:70 0:: LEI 00 SEI\AOO NO 191, de l 979 

Oisj)Õe sobro o parce1ollllllUto dos prü- 30,08,79 :iCnlldOr JOSt 31.08.79 
rr.ios .1nu,üs do 5CG\Iros de r.llllos e1emcnt,,- R!::IIA 

TI'So 

,",:otor: Senador Lilt.aro lli!rboz.l 

I I 



IJIÁHJO DO CONC;Rt:SSO NACIONAL (Stçio 11) 

SINTEGI! DOS TnADI\LHOG DA COMISSAO 

nuunl~o"' l!•traordlni!r:n ·--···--.. ---·-·---------------

f'rojoto~ ralahtdoa 

f'IOjUIOI diatflbuldOI -

Pro)ntOI cm llrtlo6ncln 

OIICIOI mcabldOI -

9 

--------'' 

Ollcroa o•padldoa ----·--------------

Podido• do viat3 --

Ernendn apro1ontftdU- ---

Subomandn ap,oaantallJt 

Subtliluii~OI --

Pro)oto~ du Ro1oluçao -- --------------

Doclar;~çOaa da voto • 

Comp~roclmunlo do autcnldadot --------------

Volot com flatrlçOu -----------------

Convitoa e•pedldoa ------------------

CO:IUSSr\0 DE I:DUCAÇAO I: CULTURA 

RF.L.\TORJO CORRESI'ONDENTE AO l'ttts DE AGOSTO 

I'RESIDE~"TE: 

ASSISTENTE: 

SENADOR JOÃO CAU10N 

SONIA DI: ANDRADE: PI:IXO'I'O 

DATA DE RE· 
NCMERO E EMENTA CEfiiMENTO 

NA COMISSAO 

PROJ!:'I'O DI: Lti DO St!IADO N9 13"/79: 

tq,uipara os prot'aosoru de dat'iciantcs 
09,08,7!! 

auditivo' aoo habilitado• em magiatâ -
rio eapeciAl de exc:epcionda, 

PRCJI:'I'O DI: LI:I DO SE:IIAOO 119 1711/79: 

DioEÕe Gobre auto!:ba'=io para A reali" 09,08,79 
:t4çao de c:ompetiçoes esportivu auto .. 
r..obill:.ticas no Pols, com conaumo de 
cor:-!lun!ve!:s não derivados de petróleo, 

N(JMERO E EMENTA 
DAT~ DE 

RECEBIMENTO 
NA CDMISSAO 

PIIOJ&'I'O DI: OE:CRI:TO LE:GISLA'I'IVO N9 11179 

A2rova o texto de Ac:ordo 1obre a CriA U.D8,79 c;ao de Ull\4 Collliuio Hilt& de Coordeni 
o;io entra o Governo da RepÜblic:a fedi' 
rativa i!o Bruil a o Governo Hilit.trT 
federal da República federal da Nigâ-
ri11, a511inado em Draa!lia, a 10 de Ja 
neiro de l 979. -

PIIOJI:'I'O OE: LI:! DO SI:I/ADO 1/9 125179 1 

Altera ., Lei n9 5 988 1 de 1" de de um 15.08,7!1 
bro de 1 9'13 " que regule o• direitoi 
.autora h :' doi outras providriinc:illlo 

PROJ1:70 Dt: LE:I DA Ci\MARA N9 5717!11 

Dispõe sobre o exercício da aniiliu 1 2" .os. 7!1 
e l!nic:o .. laboratorial. 

urulllo, •m Jl de agosto de 1 979• 

DE 1!1 79 

RELATOR DATA DA CONCLUSAO 
DESIONAOO Dts. DO PARECER 

TRIBUIÇAO DO RELATOR 

SENADOR 10.08,79 

fRANCO 

HON'I'ORO 

SENADOR 
16.08,79 fAVO!IAVE:L 

I:V&tk:IO 

VItiRA 

REL~TOR DATA DA CONCLUSJ.O 
DO PARECER 

DESIGNADO DISTRIBUIÇAO DO REI.ATOR 

SENADOR 

ALO'/SIO 
u.o8. 79 

CHAVES 

St:NADORA 

EUNICE: 16.08,'19 

HICHIW:S 

SENADOR 211 .o o. 7!1 fAVORJ\VEL 

ALO'/SIO 

CHAVES 

Sdn&bro H 1979 

CONCLUSAO 
OA OBSERVAÇOES 

COMISSAO 

Aprovado o 

parac:er,•lll 
30,08,79 

CONCLUSAO 
OA OBSERVAÇOES 

COMISSAO 

Parecer 
oral em 
Plenário, 

l:m 2~.08,7!1 



-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAl. (~io 11) 

NúMERO E CMI!NTA 
CATA DI! RELATOR DATA OA 

~ECtBit.m>~TO 
N,o. COMI!ISAO OESIQNAOO Ol!lTRIOUIC).O 

PP.OJ!:TO DE DF:CRI:iO Lt:GISt.A'I'IVO "' 10/7~: 
f-(:':'OV/1. o te~to d!'J Acordo do Nni:u.de . 30,08,79 

~-~·:~:~:~s~~=~ c·,~l;:-cir, l!nt:'f'l o Governo 
;"·:,:l!rlltiva do Bra~!.l • o 

Caverno H.!.li~:!:' federal dll /lcpúblic11 
ft:'.!t!Nl \!,, !lir,IÍri4, 4DSinnc!n t!!:l !lr1ul 
li~,~ lC :!o jMliC:'I"l t:~ l 'J7'l, -

Sttm:SI: DOS TRABAtJfOS DA COHISSXO 

ltluniõu OrtSinári .. 

Projeto• Rda"t1do1 

Pzoojeto• Diltribu!dol 

Ot!cios Recebidos 

Comparecimento• de Au"toridadn 

Convital J:xpadidoll 

CONCLU!lAO 
00 P,.A!;CI;R 
00 RCLATOR 

03 

01 

os 
os 
01 

3.000 

Brasília. 11111 3l da agolta da 1 979. 

COMISSAO DE l"IN~NÇAS 

RELATóRIO CORRESPONDENTE AO l\lt.s DE ACOS'I'O DE ID7!l 

PRESIDENTE: Sanador CU!;!IUI. LIKA 

ASSISTEl\.'TE: Carlos Cuilhorma Fonaaca 

DATA OE RE· REl.ATOFt DATA CA CONCl.U$.1.0 
NÜM~RO 1: EM!;NTA 

. CEDIMENTO CESIONAOO O IS· 00 PA/IECER 
NA COMISSAO TRII'IUICAO 00 RELATOR 

PROJ"&'I'O Dt LEI DO StNADO NQ 209/75 

AlterA 4 Lo1"n9 l 060 1 da 05 da t'ovoro1ro JO,OA.79 
de 1!150-L quo "oatabolclca nom:aa p41111. • concaauo do louu1atdn.c1a Jud1c1Ãr1ol .,. 
neouaa1 ta doa •, 

PHOJETO Dt Lei DO .!lC!l,O.DO NQ 192 77 

W1aa amparar " cultur11 artht1ca popuh.r li" 
trAvÜo Ali b11ndu da molaiCilA ll dii. outrAs prn, 

0'1.011, '19 

1dünc.:l..aa, -

CONCLU!lAO 
CA ODSERVAÇOE:l 

COMI!iSAO 

CONCLUSÀO ! o• OO~I:RVAÇ:ES : 
COt.liSSAO I 

I 

i 
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-
: DAfA CE hf;LATOI\ C~ TA CA COr~CLUS~O CúNCLu:::.o I 

Nt::MERO E CMENTA RECE!.liM!:NTO 00 r>.:.F.XUI DA 05<;:::~·:,:..; :-=-~ 

_: NA COMISSJ..O OESIQ,'.JAOO DIS TRIDUICAO DO ACLATOtl CQI,11:<S.!.O 

PROJ[;'t'O OE LCI DO SCNI',OO 119 fi(,/1'< 

! Acrc&cl!lntl!. diapoo1tivo Ã Con:~ol1à.açiio doa 24.0!1, 79 SonoldOr 29,08, 79 
Laia do TrAb.alho, pAra o fim de aa&egur,u JUTAll'i i ntAbelià~~odo proviaõr!a ao emprog.ado que HhCl\LI~S 

! 
ajuiu. rocbrn:u;iio tnbdhiata contrA o am-
preq11.dor, 

I 
' 
I 
I 

PROJETO DE LE! CO S~l\00 NQ 214/79 
' 

CirA o trant:forma cari)OI do Quadro Penna- 24,08, 79 SanAdor Aprovação de. 
: 

27.08,79 l"a:occr !Avo• 
' nento do SanadO Fadaral e di outn,s provi SM.oNmA rlivol oo Pro- pArac11r, co 
' dinciu, - DER: I jeto 1!1 h ·- 30,08.79, ! ml!lndaa n?a l, 

2c3-CCJo 
li EmendA ,. 
1-cr. 

i 
PROJETO OE LE! 00 S~!ll\.00 S9 271~75 

' DhpÕB sobre A inacriçiio dos funcionirioa H.08, 79 Son<l!.ior 29,08, 79 
I municip~~oia_ junto ao ::t:iPS. """no DI:NEVIDES 

I 
CATA DE RELATOR D;.TA D,\ C~H.'C:.u~.:.o cc~;:LUs;.J 

~--i 

I~ 
NOMERO E EMENTA RECEBIMENTO DO P;..f!(Ciõ.n DA o)w- '" <,.1-"' 

NA COMISS..\0 DE:iiONAOO OISTRIBUIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

PROJE't'O DE LE! DA C~RA N'ô' 36/77 

! Dbpõe sobre p~dorninçi'o do arnbalAqena 11 u.oa. 79 Sanador 2J. 08,79 
di outru providãnciu. MENDES 

CAN.U.E 

I 
PROJ"J'::TO DE r.Et DA CJJ~RA NQ 90,!'8 

Contririo 11provo1çiio do I 
Cria a Cominio Pilatõlica Bruilein • d!, 20.D9. 78 SanAdor 20.03.79 -paraccr do r~ 

temina outru Provtdinciaa. """""" 
lator, San. 

FURIJ\N .Affonso CamA!, ......... . ....... 90, t11ndo vo-

Villta AO San. to Vll:lcido o~. 

>FYONSO 21,06,7!1 aop~:-ado, do 

C:N?.JtCfO San, Amaral 
rurlan, ea 30 
08.79. 

' PROJE't'O OE LEI DA C:lKAnA N~ 148178 

Define a i1ençio do IlftPOato de Renda daa ]0.D8. ?9 
antidad .. eaportivaa, a di outras provioo 
dinciu. 

' 

DATA OE REV.TOR DATA D~ CO~lCLLis:.o CCN:::LUS.\0 
NUMERO E EMENTA RECEBIMENTO DO PAR~Ci;9 " O!!SE!iV.'.I;.~r:: 

NA. COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUIÇI.O 00 RELATOR COMISS.I.O 

PROJETO DE LEI DA ClMJ\RA NQ 08,!79 

I Acnacanta diapolit.t.vo i ConsolidaçÃo daa 09,08, ?9 Sanador 14.08. 79 
Leia do '1'rabolh0. r.otwrro 

JONIOR 

' 
PROJ"rl'O OE LEI DA C:J.Mio.AA N9 Hol'9 

Altera a laqiolaçio prev1dano1iria relati- :u.o8. 79 Senador 29.08, ?9 
va ao ex-combatente. JORCE 

lW.UH!: 

, I DA C liA N9 48 1'l 

Autoriza a pet111UtA doa irnóveia que monciooo :29.06,79 GanAdor 06,08, 79 
na oituadoa no Munic!pio da Porto Abgra , Pr.ono 
r:atado do Rio cranda do Sul. SIMON 
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' DATA ~E: RHATCfi I OATA OA 
CCt\·C~L'::;:.o CONCLU:lAO or.:::;~r,·JA';~E. I I !lú:.tcno r: cr.~~r<TA ll!:CI:hl'.t[' <TO DO PAACCC.1 DA 

! IJA COl,!iSSAO tlCStCt<ADO Dl!.iTRitiUIÇM 00 RELATOn COMI:;:;AO 

I : P?OJJ:Tr, ':·!! r;:r :':. c~·~-,~!, ~:? 4'1/79 

: /,utori~ll li r:o:T'.uta doo 1.rn5vo1:~ quo maneio- 2':1.06,79 :>onMior oG.oa. 79 rllvor.:ivol Arrovaçiio do 1 n;a, ll1tullrl?:J n.1 C!cl11do do Stia Patola, !:!:til- 1\!o'Jo.HAL paracor, om 

I 
! do do !.:.io I'llulo, f'UIU.A!I 3o,oa. 79 

I , I!Fn,,."'l"'' ,.,. ,,.. "'' ,.,.,,fll\ !'? r,n/~'l 

I Rati!icA , 11cm Õn.Js, A La1 n? 6 5')7, do l? 09,08,78 Sano11lOr 14.08,79 I I du dazen~ro da 1978, qua "c.utima "' Tloceitll nA uno 

I 

, o !1XA a Dolipa:.ll dol Un1ÍÍO,pllr4 a axorcicio m:m;:VIDt::!i 
!in11nca1ro do l.9'9", 

I 
I 

I 
P!l.OJr.To cr. u:r o,., cf.~!.\nA r:r.> S4 ns 
D.i nova rodo~.;:io ao art, 124 do Cacroto-loi n.o8. 79 
n9 200, de 25 de !cveruiro do 19G,, 

! 

I 
I 
I 
I ..................... , ...... } _ 'SIIj:IU;?pfAOld Gv,nno t'Ujl:l 
I ...... -~ ................ loU.!.Lll :o~~p O 

1 11j'IIUOJDO.l SOWiUIW :l0i.l!:1'1H1 (O:lt.:;:l) 
: ............ , ... .... '! ......... ' 

V<l!.oohl 
1

., !;'.,t' lt'i1'll:ll11 IIPUO..l WO:l's.Je!lurr.r:!od Ct' t'lUd 
o .. ' L !,I' <.C:. 

..... "'!!""li'""""'"" "'·~ .,.,"" .. "'"'"'u,. .l<JI"IIIlo.l:i oo.' ~o· <:i: OhVJ<l• l''fPU.lOii ilp l11UOJ:lt>N OIJI:t<l O Tn:;n~:ur 
"'"'"' l""!! .. """u,. 9L/~o ON VllVh"JJ va I3": ::~a c.r.:::;roud 

' -
' I ~UVWV:l 

' 6l.'80'Cl CS/lOJJV "al.6T Vp OJ:Ip.XaXü OV O:jUOlD1 

' •uos CU U~GTA i;.x "GiVj:IOS IHI.ljaUOfd IIVp O!!:liipUnJ Vp 110~ 
! I .......... •UOj op t'PUI:IO.L op ti~V'[dWO:l llldSI:l 'tV.ZOPUJ 

Jl:!l"M{ Opll'UUS 011 OP114Uf\:.ro:IU<l 1 C)'IIf;)0S 11V.l)OUO)é[ 
: 

I 
3Jli0(' llt'p O!;!:lvpunJ r~p a~u•pfllil.ld•il:llf, op '6l.6t 

6l.'~O"OL :opuuos 6l. 'l"D"CZ op n:q11 op 91 op 'Sd.i • ll"ft." 6G 6U Oi~liO 

' I 6l.6t "P 1 Scl.:l/dft.- 66 ON Ol:ll.:iO 

I /6l.6'[ Dp OfU2i.:IPVnb O VJ:Vd IIO~tljAil.l~l!!1 I 
I 'V~UVIIOJ:d 

-n~n.l~IIO•V.l1UT op DIIIV.lÚOJ:d 1:1;) IOWiUII:I 1~ 
•IJõii:ZHSOAUi t1 opvunaap 1 10UV:lj.l~lll'll-ü~.l0U 

-11 onb ou!lnt DU.:IIIl2P õ»p ZHIO\{'[lW (S •sn 11p .:!O'[VA OU OU 
llt."SO '60 :OIOU op Õ~a~ I:ru:Ja •.lii~XII OWf:;Boldl:la .lV~U~UO:I 11.ll!d 'JUüpiiJ 

•• •.zo:~o.:zud 0.:1.1 Op IIOWt:D~ Vl!UVO'IVS opuuas op o2.Suzpo~nv opuv~t:.no• tns op 
op O!b'IIAO.ldV COU tVII!.lOAVJ 6l. '80'90 .lOP'IIUiiS 6l. '80'90 apuv.zo oru op opu~o:J op .zopvu.ziMOO •.zs oa 

6L7L t ON ,.S., Ol:llJO 

O'i'SSIV~O::I ~Oi'<f1J\l 00 O'i'!ltnGI\lJ.SIO OOYN01S30 O'i"SStr"iOO IIN 
s;;,!lVAI:I:ZSOO VD ~3::J3l:lVd 00 OJ.N3t'li[J3:131:1 VJ.N3r'l3 3 Oll3r"iON 

O'I"Sn1::JNO:l OYSn1:lNO::J 'lO 'IJ.VO !;JQJ.V13U 30 VJ.IIO 

DATA OE RI!LATOR CAiA OA CONCtuSAO CONCLUS.l.O 
NOMERO E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER DA OUSERVAÇCI:S 

NA COMISS.\0 OESIQIJAOO DISTRI8UICAO 00 RELATOR COMISSJ.O 

PROJE:'!'O CC LCI 011. CA!111.RA NQ 89/78 

Institui o CadAstro da Promitontell ComprA- 20.09.78 SanAdor 20.03.79 FAvorÁvel Aprovação do 
dores do Ir..õvaio Rur.tis, inte!lrAdO no Sill- P~ORO pArecer. 
tllln'lll Naciono\l do Ctr.dllatto Runl, SIMON 

PROJt::TO CC Lt:I DA C lU. liQ o 

;..crucontA oAril]n!o 40 Art. 323 da Conso- 28.11.78 Sanador 20,03,79 ContrÁrio o\prOVliÇÂO do 
lidaçÃo dAli. Leia do Tr4b4lho, aprovAdll polo LOHI\NTO p4rcu:ar. Cllll 
Docroto-I.ai nQ 5.452 1 do 19 do mdo do 1943, JOIUOR 23,08;79 .•......... .......... 

nodiotribuido 
.10 San, ARNON 11.06, 79 
CC ME:LLO 

PROJtTO DC LCI DA Cf~IARII ~~~ ~2f::77 

Acroacontll pu•.lqrat'o AO Art. do llacroto•lai 11.05, 79 sonador 21,05,7!1 FAvo rival AprOVAÇÃO do 
nQ 9 853, do 13 do aotal:lbro do U46, que J\IIJIIU\L pArocor. cm 
Atribuiu À Confodorllç:io liac1onal do Comür - I'CIXOTO l3,08,79 
cio o oncAr!IO dg criAr o ori)Aninr o Sorvi-
ço Social do Comúrc.lo. 
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NUMERO E fii~ENTA 
DATA DE ni!LATOR DATA DA 

AE:CE!liM ENTO 
NA COMI::lSAO OCSIGNADO DISTRIDUIÇI.O 

PRO.JETO DC LEI DA C1..'1hRA NQ 1"1(18 

Oillpõa aobra A protia~~Dr.~ do 'l'ilcnico 01:1 t'rów 21,06,"/9 Scnndor 25,06,79 
toDO Dantiirill o dotcrm1nll outro1a provtdõnw Nll\llJIL 
c::iau. PI:IXOTO 

PRO.Jl:TO DE RCSOLUÇÂO 119 51~"16 

lnstitu1 o MUDOU 111stórico do Senado Fedo- 28.06,79 Sonndor 06,08. 7!1 
rAl, c determina outru providõnciall. Ti\fiC:U:OO 

NCVES 

PRO.JETO DI!: LEI DA Cf.t-tro.Rh N9 111~78 

AlllloqurA .i mulher que tenhA o Ulho menor, 24,05-,79 Senador 28. os. 79 
vivendo cm &UA companhh, o direitO ii opw MIHUNDO 
ç.ii.o por jorni1da ruduzida da trAbalho. I'MtN'l'C 

Siti'I'I:SE D/1. COMISSÃO 

01 w I'ROI>OSlÇOr:s ntcCDIDliS ..... ,. ...... ., 15 

02 w PROPOSIÇ0CS DISTRIDUICAS .. ,. • ,. ... ,, 1:! 

OJ w PROPOSIÇ0ES AI'Rt:CIADAS , • , , , , , , • , , , • , ll 

0·1 w RtUNI0CS n.thl.Ií:ADAS , , , , , , , • , , , , , , • , • OJ 

05 - OFlCIOS UC:I'&DIDOS, ........... , ,. ..... 09 

Bra.&Ilia, 31 do A!JO:Ito do 1979 

Co.\USSAO DE LECISLAÇJ!:O SOCIAL 

RELATORIO CORRESPONDENTE AO Mts DE ACOSTO DE 19 79 

CONCLU::ll.O CONCLUSAO 
00 PARECE~ OA 
DO RELATOR COMISSAO 

Fnvorãvcl AprovD.çiio do 
parecer, cm 
:!J ,os. 79 

Favor.ivcl Aprovaç.io do 
pAro cor, cu:~ 

23.08,7~ 

FAvor.ivo1 Aprovcçiio do 
pll.rt:~cor, cm 
J0,0B.79 

PRESIDENTE: SENADOR LENOIR VARGhS ( VICE·PRESIDENTE, NO EXERCtCIO DA PRESIPtNCIA 

ASSISTENTE: LEII.A LEIVAS FERRO COSTA 

N{.lMERO E EMENTA 
CATA CE RE· RELATOR CATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 
CEDtMENTO DESIONADO 015- DO PAnECEA ., 

NA. COtr.11SSAO TRIDUIÇAO 00 RELATOR COMtSSAO 

PROlETO CE LEI DO SENADO IHI 271 1 de l 97~ 

Di!lp'õe sobre A inscrição dos fUncionário !I 20,0].79 SENADOR OJ,OI\.79 PARECER PELA Apron o 

municipais junto AO INPS. ALOYSIO CHAw 
APROVAÇXO DO p~recor t1111 

VES 
PROJETO, nA for 23.01l. 7!:1 
mil do SUDSTI'N: 
TIVO DA CCJ, 

. 

PROJETO DE LEI DO SENADO NU 278, da l 977 1,.oa.79 SENADOR 21.08.79 

Dispõe !lobru ii rovis'iio do !IAlAriowminimo, ALOYSIO CIIA -
semestralmente, com bil!lll nos lndicov do vcs 
custo de vida do cada regi:io. 

S..trmbro de 19'79 

OD!....:Rv,.ço::s 

I 
i 
I 

I 
' i 

I 

' 
I 

I 

I 

ODSERVAÇOES 

-
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DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUS.t.O CONCLUSAO 
NIJMEnO E CMENTA AECEOIMENTO 00 PAAECI:A o• OBSERVAÇOES 

NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

PROJETO DE I.E:J DA CÂMARA Ui 46 1 elo l IJ78 15.08.79 SEIIADOR 21,08.79 

Di !lpÕo sobro a duração da jornada de tra- HUMilER'I'O LU-
balho do pessoal da Caixa Econômica Fede- CENA 
ral. 

PRO! E:TO PE LEI PO SENADO Nll 45 1 dn 1 9ZlJ 
Acrescenta e modifica a rodaçd.o de di!lposi- :!2.06.79 SENADOR 2J.C8.79 PARECER PF.- A PRESIOt:r-
tivos da Lei ne 5 107, do 13 do !IOtembro de JES-S~ FREIRE 

LA REJCIÇ~O erA can.:.c:r.::; 
l 966 ( FUndo de Garantia do Tempo de Ser -

DO PllOJE'I'O 
VISTA DO I'RO 

viço ), JETO AO SEilÃ 
DOR HUKBSRW 
LUCENA. 

i PARECI:R PE• AI'ROVA O CCiM VOTO PRO IETO DE LEI 00 SEIIAOO NG 66 1 de l 979 23.05.79 SENADOR JE~ LA REJEIÇ~O PARECER,em COil'rn;_lHO I 
Acre!lcenta dispositivo à con!OlidaÇao das st FREIRE 24.05.79 DO PROJETO 23.08. 79 dos Ser.hores 
Leis do Trabalho, para o fim de asse!}urar SenadorErs 
estabilidade provis6ria ao empregado que rJW/CO MOf/TO-
ajuba reclamação trabalhista contra o ~.!!' RO t HU~ER· 
pregador. 'I'O LUCE!IA. 

DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUS.J.O CONCLUS.J.O 
NCIMERO E EMENTA RECEBIMENTO 00 PARECER o• OBSERVAÇOES 

NA COMISSAO DESIONAOO 0/STRIDUIÇAO 00 RELATOR COMIS~O 

PRO !ETC DE LEI DO SENADO NG 87 1 de 1 979 30.08.79 

o.S. nova. redaç3o ao artigo 15, da Lei ne 
6 367, de 19 de outubro de 1 976. 

PRO!ETO DE LEI DO SENADO NG 113 1 de 1 979 

Assegura direi tos dos empregados no caso 15.08.79 SENADOR ·JES 21,08.79 
de .f'ali!ncia ou concordata da. empresa. st FREIR't -

PRO !ETC OE LEI DO SENADO Nll 1201 de 1 979 15.08,79 SENADOR 21,08.79 

Eleva a multa do empregador que deixa de 
JA:fSON 

cumprir decisão JUdiCial alusiva .\ read.,. 
BARRETO 

missão ou reintegraç:Io do empregado, parA 
Wll SAl.lrio-minimo por dia de Atraso, modi 
.f'icando o " caput " do artigo 729 da Con: 
sol i dação das Leis do Trabalho - Decreto-
lei ne 5 452, de lQ de maio de 1 943. 

DATA DE RElATOR DATA OA CONCLUSAO CONCLUSI.O 
NOMERO E EMENTA RECEBIMENTO 

tlESIONAOQ DISTRIBUIÇI.O 
DO PARECE~ o• ODS!R'JAÇOES 

NA COMISS.J.O DO REL.ATOR COMISS0\0 

PROJETO DE LEI 00 SENADO NO lo;l 1 d.e 1 979 15.08.79 SENADOR ALO! 23,08.79 

Atribui ao:s Sindicatos de Trabalhadores a 
SlO CKAVES 

possibilidadft legal de reclMarem, em Ju! 
zo, Adicionais do inSAlubridade e pericu-
losidade, em bCitleficio de seu.s assedados, 
independentemente de outorga especul •• I poderes, 

I 
PROJtTO DE LEI PO SENADO NG 1~:1 1 de 1 979 

Assegura ao segurado aposentAdO por in- 30.08.79 
valide-z A VOltA .\ AtiVidAde, 

PROJETO DE LEI 00 SENADO NG 160 1 de 1 979 
01spõo :;obre o rr:ceblmcnto dü pecÍilio pelo 

15.08.79 5&NADOR 8posentoldO que retorno. ao trabalho, 
KOACYR PALt.A 
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DATA CC RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLU!JAO 
NúMERO E EMENTA RECEDIMENTO DO PARECER OA OD5CRVAÇOC::: 

NA COM/S5AO DESIGNADO OISTRIDUIÇAO DO RCLATOR COMI!>!>.\0 

PROp:TO OP. Lf:I DO SEIIAnO ND 1661 cto 1 (}71) 

Estipula pra:.o pa.ra a conclusJo de inquéri- 09,08,79 SJ:::Io\DOR :!3.08.79 
to rol.ltivo l apW'ação de falta grave do c!!! 

JAYSCN 
pregado estável. 

DARRETO 

·PROIETO DE LEI DO SENADO ND 1691 de l 979 09.08,79 SENADOR 

Determina a rcvis~o scm·•stral do salário-mi HENRIQUE DE 
nimo, !lllmpro que s.:l verificar, no pcriodo 

LA ROQUE 23.08.79 clcvo~o;":i.o do custo dlj vida superior a l0%,al 
tcrando o artigo 116, da Consolidar;':io das -
Lois do Trabalho. 

PR0l81'0 DE LP.I DO SENADO ND 181 1 de 1 979 30,08.79 

AlteN a rcdaç':io de dispoaiti.vos dos Occrc-
tos-leia nDs 7 661, de :?l de junho de 1945: 

"· de 21 de nOvembro de l 966, para o cfci-
to de compatibilizar a legislaç:io que cuida 
da incidtlncia de JUros e correç:io monllt.lria 
com a que regula 
balhista. 

os débitos de naturc:.a tr,2 

NCIMERO E EMENTA 
DATA OE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLU::AO 

RECEEIIMENTO CO PARECER OA ODSERV/,ÇOES 
NA COMISSAO DESIGNADO CISTRIBUIÇAO 00 RELATOR COMISSAO 

PROJETO DE LEI 00 SEtiA.OO fll.l :?1::!. de l r}7'J 

In:;titui c:ontribuir;do ~obre· o c:u~to do pr~ 
30,08,79 

mio dos scuuros de vida c acidentes posso 
oli!l, p.uoa Rins de amparo ao!l milis ido!õos ( 
dfl outras provid~ncias. 

PRO !E'I'O OE LEI DA Ct".W.RA tJD ::!9, de 1 <J79 
28.05.79 JAYSOII DARR~ 

PARECER POR APROVA O 
AUDIE::CtA DA Ac:r<lsc:cnta dispositivo ao artigo ::!9 da Co~ 

'1'0 29.05.79 COMISSi'íO DE 
PARECER em 

!lolidaç:io das Lei5 do Trabalho, aprovada 
p~lo Decreto-lei nQ 5 452, de 111 de maio CO//STI'I'UIÇi\0 :?3.08.79 

de l 943. E JUSTIÇA 

PRO IE'I'O OE LEI DA Ct".J.IARA rlD 'i21 de 1 979 06.08.79 JESSt FREIR : 

Dispõe sobre a designar;3o de dependentes 21.08.79 

do· trabalhador rUJ•al, nos termos da Lei 
Complementar n11 ll, do 25 do maio de 1971, 

NIJMEflO E EMENTA 
DATA OE RELATOn DATA OA CONCLUSAO CONCLUSAO 

RECEBIMENTO DO PARECER OA ODSERVAÇOES 
NA COMISSAO OES/QNAOO OISTAIBUIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

PRO p;'IO DE LEI DA CÂMARA !H '141 do 1 979 

Altera a lc!li slaçdo previdenc:ifuoia rclo1tiv. 
ao ex-com!:.atcntc 08,06.79 SE!/ADOR 08.06.79 PARECER APROVADO 

ALOYSIO CIIA-
O PARECER VE!l FAVORÁVEL 

em :!3,08,79 

-
ME!ISA<"lP.M IIII R4 dt' l fl?r} 

PAHECER f'AV2 APROVA o r~ cr·~: 1·~:-~ 

Do Sr. /'n•sidcntu d-1 R..:pÚbllc:a, solici C .ln- RAVEL, "" R/::Ct:/1 l'/.1 
TP.IÇ!:iES 00 

do autorü.1r;:i.o do S••nado Pedcr-11, p.1t..1 tJUU 
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-
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do TN!Mllio, 
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····•-',"·•·' 
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Nú~.lf:RO 1: tMI:NTA 
[,MA Ol HLLATOR CJAlA DA COrlCUJ5t.O 

I 
CQIICLU~/,.) 

I 
"""'"""1 

RtCU;rMi::rrO 00 i';.iiCC[r1 DA 
t.A co•,1r55J.t:. ~[CIGt<I<DO OI~>THI!.!UIÇ.\0 00 fl~:..AlGf~ CCI,'I~;~!Q 

PitO !F.'TYl Dr: L~:! (lU !:~:NAfiO :a 11'> z tlt• 1 'l7f1 29. Ofl. '/~• 

I E!>tende o dirrnto <~O t.dl[.rio-Lu·.llia •10::1 
empru!)ildo:o doml.:!ltlCO~. ' 

I 
I 

PítOp:'In DF: LEI DO !iEIIADO NO 'i7 1 rt+! 1 ')78 

Hodifica a redaç::lo de dispositivos da Coo\::10 
29.08, 79 lidaç:io das Lei::~ do Trabalho, aprovada pelo 

Dccreto-Lui nll 5 '152 1 de U de maio de 1943 

PRO!E'I'O DE LEI 00 SEI/ADO lU 83, de 1 979 24.08, 79 

Revoga os §§ 211 311 e 511 e d.l nova rcd.lç:Í.o 
ao § .;o do artiGO 60 da Lei nll 6 439, de 111 
de ~"' ~!1!1b1•o de 1 977, que institui o Sistu-
ma 1/acional de Previdência e Assisti:!nch so 
ciAl, e d5 outras providências. 

N!JMERO E EMENTA 
CATA CC RELATOR CATA OA CONCLUS.AO CCNC:LUS.AO 

OOS"'IACCCO l AECE!JIMENTO DO PARECCR OA 
NA COMISS"-0 OES1CiNAOO OISTRIBUIC.lO DO RELATOR COMõ~~.AO 

PROTE:'ro DE: LE:I DA C~.ARA Nll 56, d~ l 979 23,06. 79 

I 
Ac:re~r.enta paro~çrAfO Ó:nico ao artigo ll da 
Ccnsolidaç:io da5 Leis de 'I'Nbi'.lho, aprova-
da pelo Decreto-lei nll 5 452, de 111 de maio 
de l 9o'jJ. 

i 
PROJETO DE: LEI DA CAKARA. Nll 55, de l 979 

I 

I Disp3e sobre o paaamentc do awd.lic-doença 23,06.79 
ao trabalhador desempregado que, per motive 
de doençil, ficar inc:apaei tado para o traba-

_j lho. 

' 

PROIETO DE: LEI DO SEI/ADO Nll 119 1 de l 'l79 

Inntitut o auxilio-moradia para empreg.JdO'I 
que pcrc:ebAJ!l, mensalmt!nte, remunerAç:i.o in-
feri••r a c:inc:o sal.\rios minimos regionah. 24.M.79 

CATA OE RELA TOA CATA DA CONCI.USAO COIICLi,;SAO 
NiJM~RO C EMENTA AECEBIMf.NTO 

OISTAI!lUI(;:.o 
DO I'ARECI:Jl OA OLlSERVACOES 

NA COM1S3M 01:5'0NACO CD RELATOR COM+SSo\0 

f'R0!Ei0 OE LEI 00 SE!IADO IIII 26 1 de l q79 2J,05.79 St:!U..:>c:.: ALOY ~4.05.79 p,\Rr.::ER Pf::.o APROVf1 OPA VOTO co;;~A-
A:' r•: ::ccn t<l ptlrkgrafos .10 Artl!JO 517, ,, S!O CHAVf:S SO!Ir.!:Si'M!t~l- I~ECER " !UO DOS S~S. 
:::c-:'lsolilla;~o d.l!l Leio do 'J'rA~4lho. TO DO PROJE-

~J.OB.79 
Sf:NAPORE:S 

ro. F'!IA:;::o ~:0:1TG-

RO E: UU'WE:RTO 
LUCENA, 

P::!O!ETO DF: LEI 00 SENADO tlg 148 1 do 1 q7~. 
J.r:.:-~ ~Cl"n t<l ~ ~u AO art. )Q, dol Lot n~ 
::, 8~9. ,, a do dezembro do 1 972, que dt!l 24,0B.79 
ri:.e sobro " profis~Jo d..: t~mprttglldO dol'!ê~ -
tico. 

. 



lliÁRIU UO CONGRt:SSO NACIOSAL !Stçi11 11) 

S!IITESE DOS TRA:l~r.HOS DA COHT!J.'lliO 

RtUNICi!:S ORDINÁRIAS,,,, , • • • • •,, • • • • • • • • • •, • • • •• 1 
P.Et:~I!OI:S f.XTRAOiWir:AIHAS,,, , , •• , , , , •.,,,,.,, •• 1 
PRO.!ETOS Rf:LATfiDOS,,.,., • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •. 7 
PROJ!:TOS OISTlUDU!DJ~ •• , •• • • •, • •••• ••• •• •• ·, •,. S 
PROJETOS El~ DILIGCtl:lA •• • • ·,,, • •,,,, •, •,, •,,, •• l 
PEDIOOS DE VISTi1.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,, l 

CmJI,<;~.\0 UI~ HlliAS E ENERGIA, 

JU:L,.\'l'OitiO C01Uli':SI'0NOES1'E 1\0 Mt.s DE AGOSTO nr. JD79. 

PltESIIU:~·I'E: SENADOR APJION Dt HELLO, 

t\SSJSTESTE: RotiALDO PACHtCO CC OLIVCIRA. 

D,t,TA O:! RE· REÚ\TOA DATA DA 
NUMERO E EMENTA CEBIMENTO OESIONI\00 O IS. 

NA COMISSAO TRIUUIÇAO 

P~OIETO Df.: LF.:I DA Ch.'IARA 1/G <14/7!)- "Autori 26.06.79 Sunador 07.08.?9 
:.J. a tran!if!!1'!olr,cla do doml~io de bcn!i en~~ ALUEi'I'O 
paclo:>, anteriomcnte vinculados à coueassa SJ.&.VA 
ClJ. extinta CCI:lpM.hia llidro e;l6trioo de aoa 
Esperança - COHEBE", 

Autor: iniciD. ti v a do Sr. presidente da Re -
pública. 

-- -

stNTt:SC DOS TRABAlJIOS DA COHISSXD 

PRDJJ:TD::i ntCtBIDOS ; , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 

PROJtTOS DISTRIBU!DOS , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , • , , • , , , , , 1 

Br .. !lia, 31 de agoato da 1979, 

Co:!IISSAO lll~ lt&DAÇÃO 

REL.\TOIUO CORRESrQNDENTE AO !Urui DE ACOSTO DE 1979 

l'm:SJUt:NTE:: S&NADOR DIRCtll CARDO~O 

;\SSIS'fJ~NTE: Herh Tharua Haulhica Kott., 

O,t,TA OE RE· 
NUMERO E EMENTA CEDIMENTO 

NA COMJSSAO 

P.\ltECI'R NQ l'l8l19 

IIQdaç:io Hnal do Projeto de Lei do Senado n9 27,06.B 
o:., d1 1979, qut utcr,dt &oa depÕ1itot judl• 
dai•·•" dlnhtiro, orllanadot ~or outru 111to 
ddadu jlldlcliriu, • coruro •onatiirlll p.; 
vltt• rnu 01 ordtn&l101 por uhu .ed .. rde7 

PARI:CCI< 149 399/7') 

r.r.!.~;:io do vancido p~rl o unundo turno uo:l 27.06, B 
~cnt~l llo Projeto da Lo! do Senado nY "· ,, n79, 111111 Ulo'Oill o &rtlao U8 111 Cnnaolil1ol• 
ç~o 1111 L1l1 do Tubalho, tprov•d• p1lo D•· 
cuto-ltl nQ 3,U2, 11o IQ do uio du 19/ol, 

RELATOR 
OESIQNAOO 

i r.:ou Cardalo 

ll r c ou C•rdo1o 

OATA DA 
015· 

TRIIIUIÇAO 

10.08,79 

U,OII, 79 

Setembro de 1979' 

CONCLUSAO CONCLUSAO 
DO PARECER DA OOSERVACOES 
00 AELATOR COMISSAO 

CONCLUSAO CONC~UfAO 
00 PARECER OA OIISI:R"./,t,ÇeES 
DO RELATOR COMIOSi,O 

R1daçio flnel Aprovado n1 
02.08,711 

Rtdaçio do ven Aprovallo 1111 
tldo, oa.oa.n 



UIÁRIO UO CONGRE.'iSO NACIONAl. (Srcào li) 

r-------------------~----,-----·r----.------,------··----~ 

I 
DATA m; RCl.f,TQA DATA PA COI~CLUSAO COtlCLUS.I.O t

1 Núi.IERO E I:MWTA RECEOII~(NTO 00 PARECCR DA OUSERVAÇOCS 
tlA COMISSAO DESICNAOO OlliTRIUUIÇ.I.O ::JCJ RrLATOn COMISSAO I 

-----------------·[------[·--·----l------l·-------1-------l-------'i 
I r•J.rtt:crr. :r~ 4110/7'.1 ,i 

ltad11ç:o fln•l do i'roja\e> do lloaol11çiio n9 03, 1':1,05.78 Dlreau Cardoa 
da \')78 0 ~UI IUI!IDOdl 11 III:IC:UÇ:iO diil 1\IIIO)u~ 
çÕ111 nh 29, da lHl, a 01, de 1973: ~a !:e~ 
croced.:~ da tduc•çiio do r:. :acto eh S11o \'eulo, 

rARECt:R :10 ~01/79 

hdaçjjo find do i'rojoto da Lai do Sonado n9 29,06,n Plrc:o11 Cardoao 10,08,79 Rodaçiio tln•l 
46, do 1!)74 0 QUI d:Í nova rad.tçio ii lotra ~ 
llo lun 1t llo udgo 50 da Lei nO ~ 890, dG 
B da junho da 1')73, 

PARtct:R 110 402/B 

Arrovado u, 
02,08.7~ 

t.pt,VAdO 11.1 

02.011,19 

Radaçio do vencido pou" 111r,undo turno rcRi 28,06,79 :Hrc111u C,udo•o 10,03,79 ll.uiiAç:iio do ve Aprn.,ado e"> 
llonta\ do i'rojato do Lal do Senado n'J 18, d11 c:~do, 02,0b,79 
1977, que dlaeiie aobra o rarcula111cntu do ao• 
lo urb11no 11 d• outrll provldênciu, 

~=======~====;::::=::::~~==::::;=:::~=------·---
COtlCLUS~O CONC:.U51.0-~---:::l 

NúMERO E EMENTA 
CATA CE 

RECEiliMEUTO 
tlA COMISS.I.O 

Rr1.ATOI\ 

OES;CNAOO 

DATA Cfl 

OISTRIOIJlç.\0 gg ~~~ia~ cor.~~·~Ãa I ú~~i.R'.'AC:_l 
t----------------r---r---~----1------:·----- 1 

J'AittC~R !10 t.01/19 

ll.ord•çiio Hul do Proj.co da Otcrato Leglala• 02,08,7!1 Huri.Jo lllld•rÕ 06,08,7!1 Radaçiio flnal t.provado •~ I 
tlvo nO 07, da 197!1, qu• 11prova o Protocolo 07.08,n 
•obre .·rivll<iclos, tunçêio1 e 1111unl<111de~ da I 
Orr.•nluç:io tntarn•cionll do !alac:or.allni.c"~Õ!.a 
por S1t;Ut11 - l!ITI!:LSAT, ualnado 11:1 Wullln I 
Rton, no di. a 19 da 111do da, 1978, 11•lo Covu= 
110 brul.tcrlro, 

l---------------------l-----l-------l------r-----l-------:1-------'
1 PARECER 11? 4()11/79 

".daçi.o flnal do Projeto ·da D•crato L11r.iah• 09,08,7!1 Dlrcau C11rdoa 0!1,08,79 ltadaçio tlna1 Aprovad~ et 
t!vo n? 11, de tn!l (nO 111/7~, nA C~!llora do~ 09,08,H 
:)arutadol), qu11 1111tor1111 o k:xcolenttui.cno Sa 
nhor Vice•Pre•ldenta da RepÜbliu a •uJentaf 
-u do Pd1, no par[odCI d• 13 a 16 da II!;Oatii 
ela 1979 0 UI vhita ao I'I\I'IICUIÍ, 

PARI:CI:R J/Q t.l3/79 

:t1daç:io d11 vanddo piTA o ••r.undo turnu r•r.i 03,08,7!1 Dirc:eu Cnrdo1 06,08,7!1 llad11ç'Mo do ven t.provado •~ 
c1ntal do l'rojoto do t.ul dO San11do niJ 17, dii cido, 09.08,79 
1977, 11111 ••tab•lac• filiO o 111anor da 21 11101 
alalto Puhlto, V!ca•Prahito ou Vara11dor 
adflul.ra phna capacidada jur[dl.ca. 

NUMERO E EMENTA 

PAIIECt:R !'IQ lo24/H 

DATA DIZ 
RECF.UIMENTO 
NA CDMISSM 

ni!LATOR 

DE.C:IONADO 

DATA DA 

OISTRIOUIÇ,\0 

CONCLUS.lO 
00 PARECER 
DO Rl!l.ATOn 

CONCLU::ilO 

" COMISSAO 

'hd•çio do vanddo pau o tuno •uJ>hlllantar 03,08.79 Dlrcau Cardo• 06,08,79 R11daçi.o do"'.!!. Aprovado n1 
do Subltitutivo do Sanado ao Projato du Lal. c:ido, 0?,08,79 
da Ciicura n9 85, da 1978 (n9 Z 9Jl, da 1?76 
lU nrl1:1111), QUI 1110dUica 11 redaçiio do art, 
306 do Ciidh~o da l'ro~auo Clvll, ' 

PARECtll ~? 1.2)/H 

Radaçio fin•l.do Projtto li• Dacrato Laclah• 02,08,7!1 Dl.rcn Cardo• 06,08,79 ll.udaçiio Hnal Aprovado 111 
tl.vo no 08, dt 197?, qu• aprovn o rrotocolo 09,08,79 
da Da l'rorroaação do Acordo aobra o Co~iircto 
lnurn.clon•l dt Têauta (Acordo :tultlflbru 
nulnado 1111 Can.bra, a 30 lit hul!lbro dt 197 

I'Ar.I:CI:r. ~H' :.26/7'J 
r.odA~Ão ,Jo v11 nc!du J>IU·I'> aer,unlln turnn r~11i 03,08,79 Dtrcuu Cndoa 06,08,7!1 1\ltdaçÃD do VI!! Aprovado 11 
"''"'"""' do rroJ•to dt L• I do ~unado nY ll!l, li~ cldo, 09,08, 79 
197') 0 'IIII ICUICIRtl diiiiO•{liVO III'> Vir,antM 
cú..rtc1o d• rrocuan ranAl (nucrato•ltl nl1 
J (dl!l, de l dY u11t11bro !111 194\), 

! 
i 
I 
I 
i 

i· 
I 
i 
i 
I 
' I 

I 
oss;:nvACOEfi \ 

I 



DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (s.tio 11) Se ......... , 

DATA OE RELI\TOR DATA DA CONCLUSAO CQijCWSAO 
NI)MCflO E CMENTA n(CElliMENTO 00 f>I\RI:CER DA CDSI:flYACOrr:l 

NA COMISSAO DESICNACO DISTAIDUIÇAO CC! RCLATOR COMISS.S.C 

PARECER N9 4]6/79 

Re4olçio 4o venci~o polrl O IIIIU!ldiJ tUt!lO I"IJII 16,08,79 Ad.t11ett~> S•n• 16, o e. H Rud•çÃ .. 40 VI Aprov•do 111 

111ontal dco l'l"ojoto de Lei do hudo n9 2.4U, tido, 16.os,n 
de 1976 1 qua protba • puca da b•hil no IIIU 
tudtorlal breeilolro~ • di ·outr•u provld;n· 
c i••, 

PARI:CI:R N9 443/79 

Rad•çio lln.al do Projeto do Oacut.:~ Le~;l1ll• u.oa,79 Dirceu Cardo•o 
tivo n? 0!:1, de lH9 (n? 08/79, n• cãuu du 

u.oa, 79 Rodeç~o tin•l AprovaoJo •• 
16,08,79 

Ooput~!lol) 1 qui ilflrOVol c tollto do ,\coJ"do ao• 
!Iro lr:IUnidld••• l1nnçÕ11 1 l'rivllii&iot , do 
l'unllo FlnAnc•{l"o pllfl o Da•anvolvilllco'lt(l dn 
8eda do l'rat~ no TeidtÕrio doi r.i'ue Helll' 
!lua, aprovadu n1 IX Rounlio de Ch•nc•lu•• 
do• r .. r ... dfl ll•ct.a do Pnt•, • 9.12. .77, 

PARt:Cr.R t/9 441./J!) 

ned•çio Hui do l'rojatCI da R11oluç'iio nQ ~ll, u.os,, d.tllurto :iana 1~.08,79 hd•ção final Aprov•do 111 ,, 1!)7'), que llllfllndiJ 4 uocuçi:o do utlco L' 16,08,79 
d~ Lei n9 10 4:1, de Ol •h du:olllbU ,, 1\Hl, 
~o Catado de Sio~ l'aulo. 

I 

NúMERO E EMENTA 
DATA OE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUS.I.O 

RECEBIMENTO DO PARECER DA ODSE:RVAÇOES 
Nl\ COMISSAO DESIGNADO OISTRIDUIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

PARI:Ctll 119 US/79 

r.vdaç;o final do Projato,de La i ~o :Ovnado n? 10,08,79 Dlrcnu l:udot 13,08, 79 Reda~io Una Aprovado 1:11 
157, da 1!:178, qua inclui, no 1'1ano ihchnal 1S,08,79 
da \'l•r,:io, a rodovia Iiín.a(Dn2Ci2.)•11unh Frei-
ra•Anuclba•l'laca•Ah&ra, !aun.to 11t:11ç:io "" 01 U•101 0 a dÃ OlltUI providincla~, 

-
I'ARtCJ::II :1'1 4Ho/7!) 

h~açiio tin•l olo l'rojeco dt~ Lal do Sana~o n•} 10,08,79 Dlruu C&rUo1 13,08.79 Rada~io fina hprovado a" 
1G6, do 1977, filiO di~pÕo aobra o tnn~countn 15,08,7!1 
J.a 111de da l'aunda S•nu :1ünlca, ••~ V.lanaça 
I:Hado.do Rio da ~u1iro, antl.g1 pr~tprh~ada 
do ll•uo oh Ururll, onda Duqu• do C r d iU ao• 
rou na ve1hlca 1 1 viria a fll•car, • di ou• 
cru providind••· 

I'AUCER N9 U7/J'J 

I Redaçiio final do ProJ•ta de La! do Suado n'l oa,oa. u Dirceu Cardoa u.oa. n Rldação Una! .\provada 110 
60, d1 .1976, qua di na111 r•daçi:o .. Arth:o U.0/1,7'J 
4!10 do Dlcutn•lal. n9 ' U2: 1 411 19 da aaio l_j da 1!:1"3 (CouoUdeçi:o daa Lah do Tnhalho), 

NUMERO E EMENTA 
DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONClUSAO 

RECEC!MENTO DO PARECER DA OBSERYAÇOES 
NA COMISSAO DESIGNADO OISTRIBUIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

PARECEI N9 448/79 

R~d•r;Í:o do venc:'l.do pua a turno aup hm~nt•r 0!1,08, 7!1 Saldanha Oenl )3, 08, 7!) nadaçiio .do .. Aprovado " d<~ Subltltuclvo Jo Senado •o l'rojato <111 l.al ddo, u,o8, H 
d• CÃ~:~ara n9 12.3, do 19 7d <•• I 23Dl75, " r.ua da od~u), 11111 11 ter• • nd•ç•o do I 
29 do are. 72 da l.d n9 5 108, da :n du aa• 
tal!lbro da 1966 (CÕdlRo N•clonAI do 'frÃnnlto) 

i 
I'ARf:CEn :n ,~0 /7!1 

n11daç~o flui !ln l'roj•to do~ L•l ,, Stnado 21,08,79 Dirceu CatdDIO 21,06,7!1 Radaçio flui Aprov•do '" fl~ ::47, du 1H7, rzua dt.rõe aohre a •Plica• 2\,08,7~ 

ç4io dot reeurao1 do Fundo 41 l'ertlc.lp•ç•o 
do• Hunldp.lo1 11 di outraa provldinclaa, 

-
I'AH!:CI:R JQ 41> l /7~ 

r ~d.1ç:in rln,11 do l'rnjuto Ju lluto 1 uç :i o n9 ~~. 23,0B,7U lliruu Cnrdo" 23,011,7U llud11çiio fln•1 1\proudo '" Ju 117'.' 1 IJU" ~utnri u o r.ovornn do L~t.odn ,,, n.ou. 79 
f>ant• CAtnrln• 1 nltolrU 1 tlnalldallo d4 4r!!. 
~:o~ç;;n doi rueurnoa rvolllnOICVOtOI fltU\•1atoM 
n.1 lluoluçãn nY 28, do lO do .\nnhu da 1'177, 
dn Sanfldn Fnd11r1l, 



DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11) 

l~üMt::AO I! CMCNTA 
CATA CC RELATOR DATA DA CC!NCI.USAO 

ACCEOIMI:IOTO 00 PARt;CER 
NA COMISGAO DESIONAOO OISTRIBUIÇAO DO RELATOR 

I'ARtCI:k !l? 4 71/79 

R1d11ção Uul do l'rojato d• Lo! do Senado n? 24,08,}9 PirULI Cardo• 24,08.79 R11d.1ção final 
248, do 1976, '\llf protba • !II.ICI d.1 baldA .. 
no n1.1r tarritorlll bruilalro • di o11tr•• 
provld;nd••· 

I'Ait!CER ~9 472/79 

R.dação Hnal do Projnto da Rf1111l11Çio n? 35, 24, 08, 1!J K1ndu Canil• 24.08,79 Rad.1çio linol 
dlt 1979, c;u llltorlaa 11 l'adu J:aoclltlvo .1 
allanU', i ampr•u .\r.ropacu:irh S.1nto Urauh 
L.td.1, 0 lotai no Dlatrito A&rllfiiCLI;:rio da S11• 

fl•rinundênch da Zona l'ranu de llanaua; - SU 
FR.UIA- pue a hplant•ç:Ío da projat111. d.eYi'= 
dan•nt• lptiiVtdOio OPI âr1111 d1 15,000 bOICta• 
r••· 

PAJI~Cr.k :19 47:'\l1'.1 

r.o.t•ç';o Unal d11 l'toj1to d• Ruolur,:i11 n'1 "· 24,1)8,79 Dl.rcuu Cardo• 24,08.79 Radaçã11 Unal ,, Ui'l, 'IIII autoriza o r.ov1rno do 1:u11do do .. 
:'.1.:> r.r.:~rula d11 Sul 1 r111Uzar ar.:~raç:Ío da ··-:-riiatil'lo 1Mt1rno no Vllor da li~' """"'" 
53,000,000,00 (dnqUantA • tr;, 11ilhÕ11 do 
dii)aUI) pua 1101r lpllcedll •• ProctiiiiU Prl.!!, 
rit;ri111 do tua<lo, 

NLJ/,tERO E EMENTA 
CATA OE RELATOR 0,1,TA OA CONCLUSZ.O 

RECEDIMEr~TO DO PARI:CEA 
NA COMISSAO DESICNAOO OISTAIDUICAO 00 nCL.ATOA 

PARECER :19 481/79 

•:•dnç&o do vtnddo p1u o tllrno tuplcnllntu 21,08, 7? H•ndn C11n11ll 22.08,7? ll.tdação do va ,, rrojato de La!. do San&do n9 159, da 1976- c ido. 
Conf!llr:~entar, qu1 introdu& •odlficaçõ .. R .. 
L• I COII'pleiiiC!\tllt n9 "· do 11 de IIGtllldoro de 
1915. 

l>Mli:CtR ol9 48]/79 

~edaçãl) flnA1 dn Projeto l!c R.11u•luçiio r.O 55, 28,08,7~ ni rc•u c.:~rd111 28,0~.7') 'to<IIIÇ~O fin.:al 
I!~ 1979, qult Alltllrl.u o l'rofolturn :tuulclpill 
da :i•nt& Roia (RS} 1 al~v•r an Cr$ , "''"' 
7,769,576,60 (ute 111ilhon, llltocantol o III.!, ••:o ti a nova 111il, ~ulnbcntot a to tenta o ul1 
c:ruulru • u .. urntl cantavoa) 11 111antanto do 
1UII d!vld• conaolidadl. 

P.\::t:CI:r. :10:0 4SH7~ 

RPdtç'iio tinill do l'rn lotto tlot r.ai ,. ~~:Mtl(l n':' 24.08. 79 Dirceu Cardo• 27.011,19 lhulao;io Hn11l 

136' dt 1?76, ,,. ~ltera a L.oi n9 4 ll86, •I" 

" do d•ae111hrn 4• 1965, c;uo recu1A 01 •tivi-
d&dll da• rtpretentant•• cor.oarci.:de autÕno• 
~•oa • d~ outr•• nuvidiinciu, 

SINTESE DOS TAABAI.HOS OA COMISSAO 

ncunll'lo• Ordinfult~s~'-----------------
ncunil'lcl EMir~ordlnerlos _u._ _____________ _ 

PrOjOIOI relôll~dCI 

Proj!IIOI Uia1rlbuldOI 
" 
"~-----------------------

rcojo1os Qm dilia~nclll ~ _ 

Olicio1 rccobidos --·-----------------

0!1CIOI CIIPCdi!IOe -- --------------· 

f'üllidOI CC Vlll~ ------·-------------

[;mcndn~ ilpiUOAIIId~l ----·-------------

Sub~UI~Iivos. ------·----
f'lojniOI dO naiOIUÇAO ---·--------

Colop:ucclrncnlo Uo aJiorldadea -------------

VOIOio cem IOQirlçOOI -----

C;.nvllol a•podltlol ---------~~------------

Quart .. felra 11 431'7 

CONCI.USAO 
DA OOSI:RVAÇOES 

CDM;sSAO 

Aprov•da en 
24.08.79 

I 
AprOV.IdO III 

I 24.011.79 

-
Aprov;~do a1 

:4.011. 7'l 

CONPLUSAO 
DA O!iS~A'JI,ÇOES 

COMISSAO -
Aprov.1do u. 

27.08. '~ 

I .\pr.:OYIJO .,. 
:a.o8,7) I 

i 

I 
I 
I 

Ap rov~u!o ITI 
29. 03.17 



UIÁHIO IJO CONfõltt:.sso NACIONAL (Sfçio 11) Setembro d• 19'79 

CO;'!IISS.\0 m: 
nt:l,.\1'ôltl0 CO!uti':SI'CINJII~NT~ AO Mr:.S m: AGOSTO llf. 19 79 

l'ltF.SIIl~::'l."tl\: SENADOR TARSO OUTRA 

~NDIOO IIIPPERT'l' 

DATA DE RE· RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 
NUMI!AO E EMENTA CEDIMEtnO OESIONAOO DIS· DO PARECER DA ODSERVAÇOES 

NA COMISSAO TRIDUIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

t:!:'ISAGEtl tiOõ' D9/79 - Do sr.r"realdanta cln Ao 
pubUc~t, aubmat.,ndo A llprov~tçio do Sanndo 15.08,79 
ranorl\l a escolhA do Sr.JOl'\0 CADitAL DI: Mr.LO 
ta::To, Mlnlatro do PrimeirA Classe, da C4r-
rco1r~t ~a DiplomAta, para oxorcar a função 
do l::r.~b~tiXAdor do DnaU junto i RtP0DLIC1\ 
DO EQUADOR. 

t:r:::sAGel~ !l9 124179 - Do sr.Ptllllidanto da A11 
p~blicA, aubíiiotando A aprovAçio do Sanndo 02,08. 79 SenAdor 03.08. 79 
rcodcrlll 11 ucolha do Sr.CARLOS FREDERICO DERNARDINO 
DCARTE GO!lÇALVES DA AOCIIA 1 M1nlatro do Pri• VIII NA 
~o irA Cbna, d11 CArro1r, do D1plomAt~t, pa• . 
tA exorcor a funçio do Dnbaixador do Dr11.111l 
junto i REP0DLICA ARCEiri'INA. 

... . 

DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 
NUM~RO E EMENfA RECEBIMENTO '00 PARECER DA OIIGERVACOES 

NA COMISSAO DESIGNADO DISTRtnUICAO DO RELATOR COMISSAO 

J~c:sAC:EM N9 125179 - oo sr.Pre11idonta da Re 
pubilc11, 11ubm.,tondo A aprovação do Senado 02.08.79 Sanador o3. oa. 79 
ra~eral A escolha do Sr. FERNI\NOO DELfOllT TARSO 
DtTI!LEM 1 Caneral•do•Exircito, para e11ercer OUTRA 
11 função de Embaixador do Brasil ~unto i 
RtPODt.ICA DO PARACUAI. 

PROJETO DE DCCR.":TO LEC!ST.ATIVO N9 15~79 

1\prov.:a o texto do Protocolo do 1978 para a 
Quarta Prorroqaçiio da Convençiio sobre o Co .. 27,06,79 Sentlldor 27.06.79 Aud1Õnc1a do Aprovaqio do 
mõrcio do Trigo de 1971, aprovado na Conto J.I.HIIt Podar Execut! parecer 15,011." 
rência realhada em Londrea, 1111 Sede do coii PIN'I'O YO 
solho Internacional do Trigo {CIT) ,• a 23 di 
março de 19711. 

.. 
m:::sMEM tiO 123179 - Dp Sr.Pr~t~idonto d11 Jto 
pU51TcA 1 B"li"Smetonào i aprovo~çio do son11do 02.011,79 Senador 03.08, 79 - - Apreciada a 
radoral a OIICOlhtll do Sr.JOS! OS\TAI.DO DE 11EI LENOIR runiio ••cr!. 
1\A P&m:A, Hiniltro de Primeira Cla .. e, •• v...,.. ta 
Carreira de Diploiii&U, para exercer a funçi us.oa.nJ 
do embaixador do Dralil junto i REPODLICA 
POPULAR POLONESA. 

DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 
NUMERO E EMENTA RECEBIM~NTO DO PARECER DA OOSERVAÇOES 

NA COMISSAO DESIGNADO OISTRIBUIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

MF!ISACEM N9 122179 - 00 Sr,Pruidanto da Ro 
p~Lca, lii'binato""'iiao i Aprovação do Sanado 13.011.79 Senador 15.011.79 - - Apraolada· • 
redaral a escolha do Sr. FERN-'NOO RAMOS DE TARSO rauniio •ecra 
1\L~!ICAR, Ministro ds Pr1m~t1ra Claaae, •• OUTRA ta 
CarreirA da Diplomata, para exercer 11 fun- C:Z9.011.79) 
çio do Embaixador do DruU na SUIÇAICONFE-
DERAÇXO KELv!TICA) • 

t:I::~ISME~ N9 130179 - Do Sr.Pruidonto da Re• . 
publica, aubmotondo i aprovação do Senado 

14,011,79 Fodaral 11 escolhA do Sr.CIJ.UOIO CARCIA DE Sanador 211.08.79 - - Apreciada a 
SOUZA, Ministro de Primeira Classe, dA Car- 'l'ANCR.EDO reunião •ecra 
roirA de DiplomatA, para exercer 11o tunçiio """'' " do Embaixador do Draall junto ao REINO DA (29.011. 79) 
su~cu.. 

. 
m:m:r.G~M N9 lll17g - Do Sr,Pnaidonta da fln 
~ublic11 1 aubmatondo A 11provação do Danado 14,011,79 senador - - Apr•c1ada • 
odoral a ucolha do Sr. RENATO DA'ii1A Ot:NIS-1 1\LHIR 211.011.79 r•un1io ••ara 

Minhtro de Prirnotra ClAua, 411 Carreira de PINTO ta 
Diplomata, parA elCarcor a função de Emba1• (29.08.79) 
xtu!or do nrull junto i RE:POJU.ICA DO stt~e:-
CAL, 



---------------·-----
C,\TA 01: !l[l ATOn :Ji,TA DI\ 

t<úMEf10 C Et.IENTA fl[C[!Jit.IE/lTO 
W1 r::m~~~~;,,o 0/:~,IG!IACIO !li~;TfilfJUIC·\0 

~r::l.'lMP.M N? 11:1 7'1 - [lo !lr,t>rnllid,ntr dn 1111 
r·~O,.I.~Cü, llll!Jr1Ct~IOOO .l l'lprOVIIÇoio do Sonndo H,OIJ,'19 :itJnildDr :!fi, 08,79 
'odnral li e acolha do !lr ,CMLOS 5YLvt!>TIII: 01: J\J.nvno 

OUFlO•PRJ;TO, tlinlatro de Prlmctra Clnnnll, dil Cll/WJ:Ii 
Carrolrn de~ Dlplomc.t11, pArA exarcor A tun• 
çiio da tmbdxador do Brasil junto 110 lll!It/0 
DA DtLCICA, 

t'.!:!/51\CEH 1!9 126179 - Do Sr,Prcaidontn da lln• 02,08,79 flon.stlor ~3. ()8, 79 

F~e~rii• A 
0 ~11~~!~~i!'3o"s~~~3Rtí\'.8 aallc~Z"C~~ t/CLSnN 

CIIR!'H:Ifl.D 
Lt!ITE, Hinhtro de Pr1rr.a1ra Clon11a, do Cor-
re1ra do Diplarnoto, pora exercer o tunçio 
da trnbi!oixador do Draail junto ii REPODLICA D 
Cl!lCAPURA. 

xr~:SAGEH tl9 127/19 - Do sr.Presidanta dn na- 02,08,79 5Bnodor 
pub11ca, aubrnutendo Ã oprovaç&o do Senado I.OtWITO 03.08. 79 
federal a eacolhll do Sr.MANUI:L 1\NTONIO HA- .:rarnon 
RIA O& PIMCITCL DRAfiOJ'\0, Minilltra de Primai-
r4 Clo111e, da Carreira de Diplomata, para 
oxercer 1 funçiio de En\bdxador do Drallil 
junto i REPDDLICA SOCIJ\LISTA DA TCIICCO·ESLO 
VXQUIIoo -

CATA Cr. RE~ATOR CATfl DA 
NUMERO E EMENTA RE:CEOIMHITO 

~IA COMISSAO CES C.~AOO OISTAIE:UIÇ.I.I.l 

PPO.!ETO OE C!:CRETO L!':C::!SLATIVO tl9 10!79 

Apr!?Vil o tex~o do Acordo de Amizade, COOEO"" 20.06.79 Ser:.1dor 26.06. 79 
raçt~o e Comercio lllntre o Governo da Rnpu .. Josr. 
bl1ca Federativa do Dt"llBil e o Caverno Mi .. RICHA 
litar Federal da República Fdenl da tliqõ-
r111, autnado "•:~ Dresilia, a lO do janoiro 
de 1979. 

PRO.!t:TO OE DECRETO LEC::ISLATIVO NQ 16~79 

Aprova o texto dos Estatuto• do C:rupo de 02,06,79 Sanlldor 03.08. 79 
Poises Latino•Americenos e do Clltiba Export LOMI\NTO 
doru de Açúcar - G!PLAC&A. .T.INIOR 

S!NTI~Sr: DOS TnAMLUOil 

REUNIOE:fl Rl:ALIZADA!l ••• ,, •• , • , ••••••••• , ~ 
PROI'OSIC0ES RE:CI:DIOAil •• , , , , • , •••••• , •• , :.1 
PROPOSIC0ES OISTRIDUIDAil. ,, • •• ••• ••• ••• 10 
PARECeRES PROl"J:JUOOS •• ,, •• , • ••,,.,,,.,, lO 

nruil1a, 31 de aqontr.~ de l'.l1!t 

COilCLU!:AO 
00 PABECf!l 
DO nELA10n 

-

-

-

CONCLUS.I.O 
DO ilARECER 
DO RELATOA 

Posrecer !avo .. 
riivel 

Parecer tavo-
rival 

C:)tlCLU~AO 
DA 0!J5[nVAÇOt5 

COIAI55AO 

- Aprt~c1ada em 
reunião ncr 

tA 
{29,08,79) 

! 

I 
- Aprecllldi!o em 

rGuniiio d11cre 

\a ..... ,, 

- Aprechlda em 
reuniÃo secre .. 
(09.08.79) 

CONCLUSAO 
DA OBSERVAÇOES 

CO,~ISSAO 

Aprovac;io • (08.08.79) 
p.\rocer 

llpnrvaçio do 
parecer (08.06.79) 



.['190 Qunta•felra ll UIÁIIIO llO CONGHI:.'iSil :'1/ACIONU (Srçli11 III Stolrmbru dt ltn9 

CUo'IISS.\11 111: ~·A 0111: 

JU:J .. \'."ÚIUO COill!nWOSJIES'I'E ,.\ll ~lr:S m: AGll~TO m: JH 7<J. 

I'HES!Ill:~"J'E: SI!NAilOH 1:11.VAN Uü~IIA 

,\SSISTI·:~;TI\: Lr.IJA n:KIII:HA llA KOCI!A 

DAI A. Df. 11(· !lf.L'-TOR 0'-TA 011 CONCLUSAO CO"'CLUSAO 
NúM[IlO 1.' (MUH ~ GI:IIIMCNTO 0(:01GNA00 O IS· DO P,\R(CfR O> OnSE'RVACO!:S 

tiA COMI!õSI.O Tlllf)UIÇAO DO ljtLATOR COMI~5AO 

---
PKOJ !:TO ur. I.YT " CXItAkA "' 

,. 
" 1977 

rarf.e"r p•l• 
o~, o~, 1•1 ~I:!IAIHlk ·1.M1AN o~.o~.7Q r•J'i~;u do Prn Aprovado 

TO .ION !Ok .. \b,08,19 
DlapÕe ub:e padtuniEqçÕo ,, 11mb11l•- jet11 . ,, Sub• ':' 

'" . d. 11utru pruvidêndu. tI tut !v11 ar ror -
aentadD pah ,, 
mluio ,, F.cnn~ ,, ' "' Senado, 

' JltUVIIdU, 

PlOJETO DE L&T DA CJ:MARA "' 141, " 1971 24,04,79 SF.No\llOR ALHIR 13,0R. 79 
l'INTO 

Dl1pii• Ulbrt . trtllalhCI do •11cepc lon11l .. OHclnu Prote11lnu • .. traballlC! Clllll!'tl t.!. 
tlvo, 

DATA OE RCLATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 
ODSERVAÇOES NUMERO E CMENTA RECEBitt.ENTO DO PARI:CER o• 

NA COWSSJ.O DESIGNADO DISTAICUIÇAO DO RELIITOR COMISSAO 

PROJ~TO Dt LEI DA CÃMARA N9 :!b, DE I \l18 24.04. 79 SENAOOK JAISOI ll. 08' 79 
8ARRETO 

Regula o unrcicio d• proflh4o <lu TÚc 
n!CCI de Ra<liolo&it, v d<i outru providíindai" 

PROJETO DE L E! !lA CÃMARA NQ ')\ 1 DE 1971> 25.0,.79 St:NADOII JOSt l].oa. 7~ 
lllCUA 

Diapiia •obra a tabrictçiio da deterc•n-

"' niio•biod•&rad.veia, lllll condiçÕu q1u "! 
p~clfica. 

PROJI:TO DE LEI !lO S ENAM N9 1!8 DE IH'l 1J.06.79 SENADOR SALDA• 1].06,79 
NUA D&KZl 

AI ter• • r<'d~ç;Cl ,, PacretQ•(Id nY :!l'l 
d~ ~8 de !vurvirn •h 19t.7, ~~~e~a 1 CLT , 
tllrnAn4o nbri~;uÕd41 11 IIClti[J.cllç;o du dot~n• 
)Jfo rrofiulontl11 • d111 produdd111 pClr condi 
~g.,. 111p~ciai• <la traballlo tub~a:. to Sindlc! 
to nupurtiVCI, ao qud portança o trllbalhado 
•tingido, 

.... --- .. ·-·· 

.... .. ·····-·-
NúMERO E EMENTA 

DATA OC RClfi.'IOR Dfi.TA DA CDNCLUSAO CONCLUSAO 
RECi;OIMCrHO 00 I'AIICCi;R o• ODSERVAÇOES 
NA COM155AO 0E51CNAOO Dl!lTRilJUIÇAO 00 Rf.LATOR COMIGSAO 

l'kOJETO tH: LEI DA CÀHAkA !I<;> l) 01: 197 9 09.011.19 S~NADOK ADAL I J, 011, 1'J 
llt:MTO :lUlA 

Dii nova tadaçio " pariicrah ÜnicCI do 
.rt, 27 do D•crnto-lai n9 7,841, de 011 da 11 
&Oito da 1 954 • CÕdl110 dll Àj!,UII Hinutla7 

I'ROJF.TO tlf l.t:l on Sr.NAOO 119 !59 "' l'l7<; 09.08,19 St:MAilOK Bt:NEilJ 
TO CANA\.AS 

1 ], 06 ,]') 

o l•p~l •nbt• ~ obr ls.açiio d• lodulr 
prCldutol dluiitlc:u no• ur\IIÇOI ,, bordo 
dOI VOIJCU}OI di AllpUIIU d1 tran•port• d• , . 
•• ,. irlh 



IIIÁIIIO 110 CONGIII-:.."iSO NACIO~AI. (S~ç~n IIJ 

1\~nnl~~~ r<•"l!t.td.:~••••••·••••••••••••••• 
l'r<>Jutob •ll~tri!.uido~ , , , , , , , , , , , , , , , , , , 

l•roj•do~ Aprov.:~do• """""""'"''" 

CüliiSS.\0 llE !>CRVIÇO P0DLICO CIVIL 

m:t.,\'rõiUO COIUU:!WOSili~S'm AO ~lr.S llf. AGO!>TO 

I'UESJI1t;~'1'1~: 

ASSISrt:sn:: 

ZtiiADOR tVA!IDRO CARREIRA 

!>O!IIA 01: AIIDRADt PtiXOTO 

DATA OE RE· 
NUMERO E EMENTA CEDIMENTO 

NA COMISSAO 

~BQJETO Dt LEI DA CÃMA.RA 1/9 !111179 ' 
o.í nova rodaç4o AO Artico 1211 do Do- 20,08.79 

creto-loi n9 200, de 2!1 de fllvareiro 

de 1 967, 

PROJtTO Dt Lti oo scm~oo 119 '37179 ' 
Altera A redaçD:o do artieo 99 dA Lili 29,08,79 n• 6 082. da 10 de j u1ho de l 9711, e 

dÁ outrA~> providência.G. 

NUMERO E EMENTA 
DATA DE 

REC:Eillt.1ENTO 

rm 1!179 

RELATOR 
OESIONAOO 

SLtl'ADOR 

RAII1UNDO 

PARtiiTt 

St!IADOR 

UtiiRIQUt 

Dt LA ROCQU 

RELATOR 

DATA DA 
OIS• 

TRIBUIÇAO 

20.08,79 

29,08.79 

DATA DA 

NA COMISSÂO DESIGNADO DISTRIBUIÇAO 

PROJETO Ot Lti DO St!IADO r:o;o ll~/79 ' 
tstAQalece cri t.irio pAr4 4 majoraç4o St!IAOOR 

du urit.u do~> arviços pÚblicoll que 
09101.79 HUI'IBtRTO 10,06,79 

npedtic<l a dá outr.u provid;ncias, !.UCtNA 

PROJETO Dt LI:I DO SJ:t/AOO N9 137179 ' 
Altar4 o arti~:o 39 da Lei n9 6 ltC~ 

St!IADOR . 30.08.79 31.08.79 
de 15 de Jl',Aio de 1 974, 4crcncentan- I!CtiRIQUt 

do-lhe o !tam que indicA, Dt LA ROCQU 

S!llTtSt DOS TRA!lAUlOS DA COMISSJtO 

CONCLUSII.O 
00 PARECER 
DO RELATOR 

FAVOI\AvtL 

FAVORI\Vt:t. 

CONCLUSAO 
00 f'ARECER 
00 RELATOR 

Ol 

rrojeto~ Ro14tAdou ~··········~················~··~··· O~ 

rrojeto6 Diutribuídoll ••• , 1,, ••••• 1.11,.,., ••• 1.1 •••• , 011 

Elr(lura~,, om Jl do •ll',onto du 1 9791 

CONCLUSAO 
DA OBSERVAÇOES 

COt.IISSAO 

Aprovado ,am 

31.08.79 

Aprovodo,em 

31.08,79 

CONCLUSII.O 
DA ODSERVAÇOES 

COMISSAO 



en cm ·m tr , n r-s;rmvaa ara "M=mr CZ'R n um "' 
- QE'wmm nn=n """ 

IJIÁRIO 1>0 CONGRESSO NACIONAl. (Mçlu 11 I Setembro de 1979 

COmSS,\0 lll~ 'I'RA!<~!'@1'E~, COMUNICAÇrlE:!J F. O!llliiS PÚ!IIclCA~ 

llEI .. \TOniO COIUJl:SI'OSnr.STIL\0 :'IU~S UE AGOSTCl m: lU 7~1 

I'RI::SIIli:STI;: SF./11\DUR n&NEDJl'O Pt:RREIRII 

j\SSISTE~"'I'E: LE:ILA Lf.:IVAS PJ::RRO C051A 

DATA OE R(, 11ELATOR CATA DA CONClUSlO CONCLUDlO 
NúMERO E EMENTA CEBIMENTO DESIGNADO O IS· DO PARECER DA OBSERVAÇOES 

NA COMISSAO TRIBUIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

PROJETO DE LEI DO SEUADO n~ 082, DE lCJ7'J 23.0~.79 REDISTRIIIUfw 16.08.79 
DO ·Ao SENA• 

ALTERA O ARTIGO 5g DO DECRETO-I.EI DOR PEDRO 

!III 999, DE 21 DE OUTUBRO OE: l 969, 
PEDROSSIAN 

P~OlETO DE DECRETO LEGISLATIVO IIII 018, OE 

_l_lli_:, 15,08.79 SENADOR 15.08.79 

APROVA O TEXTO Dll CONVENCAO SOBRE VICEIITC VUOLO 

:l TRA!ISITO VI/UtiO, PIRMADO El/TRE A REP0DI.! 

CA FE~CRATIVA DO BRASIL E: OUTROS PA!SES, 

E::! VIE:IA, A 01! DE IIOVEKBRO DE l 968. 

NCIMERO E EMENTA 
CATA DE RELATOR CATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO RECEBIMENTO 00 PARECER DA OBSERVAÇOES NA COMtSSlO DESIGNADO OISTRt8UIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

PROIETO DE DECRE'I'O LEGISLATIVO NQ 06 1 DE: 15.08.79 SENADOR lG.oa. 79 

~ VICE:N're 
VUOLO 

RATIPICA O TEXTO DO ACORDO SOURE 

'I'RAllSPORTE E IIAV&GAÇ1\0 HARlTIHA, CEI.E-

BRADO EH BRA:lli.IA A 23 DE HAIO DE. 1978, 

Eti'I'RE O COVERNO DA RE:POBI.ICA FEDERATIVA 

DO BRASIL E O GOVERNO DA REP0BLICA POR-

':'UCU&SA. 

P:!O!ETO DE I.EI DA CllMAR:A NR 47 1 DC 1979 29.06. 79 SENADOR 1~.06.79 

DISPO& SOBRE A PADRCNIZAÇltC E O USO PEDRO 

DE &liDAI.ACENS DESTIIIADAS AO ACONDICIONA - PE:DROSSIAN 

~fiTO DE CARGAS NA CARROÇARIA DE VElCULO 

AUTOMOTOR, E DA OUTRAS PROVI DEliCIAS, 

SÍUTF:SE DOS TRAIIA!.II(J~ DA CUMISSI'in 

PROJE:TOS RECEDIDO!> ••• I •••••••• c ••••• c •••• 

PROJE::TOS OISTRIUU1DOS .................. I. 
PROJE1'05 REOISTRIUU1DO:l ,, , ,, • ,, ,,, ,,, ••. 

DRASfLIA, Jl de oi!JOStO de l 979 



Sflrmbro dr 1979 OIÁHIO DO CONGRFA'iSO NACIONAL (Scçio 11) 

!:ERVIÇO DE COKI!:!:M!: KI!:':'A!:, E!:l'l:CIAl!; E r.:: lliQt:t~I":'O 

~ELNI'O:uo CCR:U:!:PO:lDE:~:T:: ;.o :-:e:: t:l:! Accm'O De 1979 

-------·-· 
:1!:!-Z:l:O E EK::li':'A CC:".?O!>IÇ~!l P:<;..zo:: _l o- ..... -v,-c-~ 

------==~-:_:._:_ __ ' 
tzttJA~ 118 6Q, 11 l:!í"'HfN, do Sanbor Predrtant"' da Rep!bUc"1 

Prea, ~n. Jorce Kalu!Da t IMtlllA.tll 811 7-11-79 
:nlb•!.OMo a aprovaçao rto CN o tAIC'to ojo Pecret~ld nR l/,81,1 d'l V,Pre~~S.n,,.Arromo C&~~~~rgo .:?5-R..?) 

~"··="-·'" itt:~á.que alt.flra o artigo :!i rto DDcrut,.o..1d nt 1.1,401 cte !Wl,Dftp,Ant.onio l'erre1" 

Mf.IISt.12!)1 III 61. 1111 lfJ?9::Ç111 do ~r. P,.d.o'·ent." !1. ftllp1Íbl.illa 1 auboo Pr!a,!!en,Joaé LiiJI tal.'loi~ •m n-a.~ 
•t.en:1o a aprovaçao do CU o texto do Deore~o-1111 ng 16061 1111 V,Pr,o,SIIn,t.tromo C~~~a~~rr,o 1°+79 re'eor ,flveriwl,prorarioio 111:1 
::6-6-7"11 'ttl• dr..~ aÚI{UOtll.l do !J'I im_idonte oobre 011 produt.oa 1111\,f\Qp, Adr11\no V~lonto S..791 AprOVIIdO, 
qu1 eapea1r1na a ~ Clltn.a pro-rirliMW. 

l:fi:KWl!?! Nl 64· de J<rrKH· dp :Ir, l'reti~"nt.e W! Rep.~bli.ca, auh- Pre11, Dop,liolllflf A~1t:a I1111t.alAd~ 11111 ]4.-~':'9 
•teMo a aprovaç"o do CN o text.o do Deereto-lai nt lb~, de V,~a,:'lap,DI!oo Coi.JMln 

1'-?-79 P11~•r raYO~wl,rrorerldo 111: 25-6:?91~ Pt'D"'9G11 pnapo do rtPr.:ta di Oec"'t.a-·11111 :]UG llel.Stn,Marbnl Jure'""' 
dbt>O" •obre aere!_oilnoe •• al!c;uot.aa do Impo~~t.o de Irtroorh;no )G-P.-?9, AproVJdo, 
e dit. outr•D pl'CIVid•r.:i.aa, 

- • ao Put nQ YJ, do 1977, Prua,Dep,.Tooe Cor~t.lr. In1t11lada 111 16-8-79 
q111 da oon r-d11ç11o 110.~_21 do •rtil::o S4) da Con~olldnçiio c1o1 V,Proa, Dep,Claudino s~laa ,_.,_.,., 
X.iJI do Tra2alho ,que tn.t.a do nprae!do el.dto p:sra o oarso de Rel.r"'n• Jutahy Mapuüiea 
adm1ni.lltnçto liflli.cal tll :rtP"••nt•;ao prort~l'icnal, 

PROJt.'TO OJ:;' Li:.'I n9 14, do 1979, que concedo ani&till o dÁ roa, San. Tootõn1o Vilela 306 J:mandaa apreoontadas, Apre-
outra• prov1dinc1aa. .Proa. t:en,Hurilo Uedarõ 111,011,79 vado o parecer do Sr, rtcliator, 

~l. Oap, J:;rnan1 SÁtyro 
proferido em l6,0ii,79, nos tor• 
moa do Subat1tut1vo Apre•ontll.do. 

- -
PROJE'ro DE LEI n9 lS, de 1979, quo autoriZA o Poder Exa• roa. San, HArcoa Freira Inatalada am 09.011,79, Parecer 

cutivo A 1natituir o P'Undoçio Joaquim Nabuco o dÁ outru , Proa. San, Adorbal JurcmA ;,n, Do, 19 tavod.val, proter1do em 24 ,Od, 

providãnciaa. Ral. 
7!1, Aprovado, 

Oep, Otwaldo Coelho 

·-PROJETO DE LEI n9 16, de 1979, quo 111tendo aoa !.nGtivoa roa. San. HAuro Uoncvidoa Inatdada cm lS.Oo, 79. Parecer 

oa oltançãca do ootrutura aalar1al atetuadu pelo arti• .rraa, Son.üornardino Viana 02.09,79 !avcr:ival, preterido em ...... 
qo 49 do Decrato-lai n9 1660, da 24,01,79, ~l. llorÁcio Katoa 

Jl.Ob,79. Aprov~~odo. 
Dop, . 

PROJ&TO OE LEI n9 17 1 de 1979•01 1 que autor1u 11. doação, roa, San. Evandro Carreira InstAlada em 21. Ob, 19. l '"""' pela Super1ntendãncia do Dounvolv!monto dA Amuãnia•SU· .rrea, San. Aloyalo Chavaa 09.09.7~ Emonda., 

DAM, de irea. de tarrono que mencionA, aitUIIIda no Kunic!· jacl. Dop. Arlténio 1\mllral 

plo de HArab!., no estAdo do ParS., a di outraa providãn-

c ias, 

PRO.Jt.'TO O& LEI n9 111, do 1979-cN, qUO IIU1:0r1ZII A doaçÃo, res. Dep, NQ11o Loba.to InstAlAda. cm 211,011.79, 

pela Super1ntendõncia do Dennvolvl.lllento da Amal:Ôn1a-su- .Proa. Oep. Arltônio Altlora.l 15,09,79 

DAH, da iraa de tarnno que menciona., litUIIIdA no Kun1cl• Rol. San. 1\loydo Chovo a 

pio da H&ra.bi, no Eatado do PuÃ, e di outr11111 providãn-

cioa, 

PROJ!m> oe IJ:I n9 19, do 1!17!1, que diDpÕe sobro A conat.! Pro o, San. Joaó Rlcha InGtalada cm 211,Dd,7!1, 

tu1çio, no Território Federal de RoraimA, da Clo. do oo- lv.rraa, San, JOrCJ• Ka1wne 15.09.79 

aonvolvi1110ntc de 'Rora1rao - COOf:SAIMA, e dii cutroa prov1• Rol. Dop, Julio Hartina 

dinciaa, 

PROJETO Dt: IJ:I n9 20, da 1979, quo d11pÕO sobro o rea.jua- .rea. Sen, ItAIIIAr Franco Instalada em 211,011,79, 

to do aluqual nu loCAçi:ioa ralidancilllll o di outras pro .. .Proa. Son,Jutllhy Kaqalhiaa 16,1)9, 79 

vidânciu, ol. Dep, Joacy1 Pereira. 

PROJETO DI:: IJ;:I n9 21 1 de 1!179, quo oquipar111, no tocento i roa, Son, oraatea ouõrc1a. lnDtalGd.A 11m 29,011,7~, 

pravidõnc1A tOCiAl urbona., oa mlnlatroa do contiaaio rel!. .Pras. San.Lour1val Uopt11t2! 17,09,79 

qioaa. a 01 membroa de conqrc9açio ou ordem roliqlou . ,. ol • Dop. Nclaon Morro 

trabA1ha.dorca autõnomoa. o di ou troa providÜnc1al. -
PROJt:."l'' DE IJ:I n9 22 1 do 1117!1, qua d1apãG sobre rccoita.a roa, Dep. Pedro Ivo Inatala.dA 11m 29,011,79 

do Fundo do EJCiirc1to, ,Proa. Dep, I:rAamo Dioa 17,09, 79 . 
Rol. Sen. Jorqo Kalumc 

vt:TO - PROJETO DE IJ:I DA CJU.lARA n9 76, do l!J75, que d1a· roa. Son. Nclaon Carneiro In11t11leda. em oa,oo,7!1, RelAtá-

c1pl1na. a prott.11io do qoÕqra[o, o dó outra.a providiinc1u. ,Proa, San. ~ndea Cana.lo 26,011, H rlo aprcaentado em 2!1,Do,79, 
Aprovado, 

Rol. Oop, Nouar A1111Cida 

VETO PARCIAL • PROJETO OE LEI n9 13 1 de l979·CN, que aut2 roa. Son.Adalberto Sono InataladA om 1-4,011,79, 

riu o Poder Executivo a instituir " rundoç.io Un1vanida.- ,rret, Sen, Aloyaio Cha.vea 03,09,79 Ralat.érlo "l""'~errt.ado o .. 29-8-':'9, 

de Federal da Mato Groaao do Sul. ol, llopo Joio Fa.u•tino Apro'lfldo , 

PROPOSTA DE I:KENDA A CONSTITUIÇAcl n9a 10 o 17, do 197!1 .. k>roa, Dep, Alcou Colla.roa Inatal11da om Oti,DII,79, 2~ rcu-
n1io am 0~.011, 7!1, Nio hcuvo 

CN, quo Altera o ~ 29 do artiqo 102 da. Conot1tu1çio l"edo• ,Prea, Scn, Adorbd Juroma 05,09, 79 "quorum" pa.ra doUboraç.iio, o 

ral, quo diapÕO sobre oa proventos da in~~ot1v1dado a Alto- ol. Dop. K1CIIrdO f'iUZII pa.rocor oerÃ protarldo em Plc-
nir1o, 

ra. a rodaçii.o do ptuliqrato 19 do orti!JO 102 do. Conat1tu1-

çiio Fodera.l, 

-
2~ reuniÃo om 07,011,79, Niio l'"OI'OSTA DC CKJ:NDA A CON5Tl'l'UIÇX0 N9 20, do l!i19•CN, '"' raa. Oep, Harcua CunhA 04,011,7~ 

d& nova. rcdaçio oo arti!]O 51, !I 39, • 00 artlg~ 5!'.1, do ,Proa, Dep, Luta RoChA houve "quorum" pua dal1bora.çiio. 
O paracar aerli protor1do cm l'l! 

ConlltituiçÃo Fedoral, diapondo sobra a rc;jet.ç4o, por do• lol. :Jun,Ucrna.rdlno Vianna n&rio, 

ouuo de prazo, du projoto11 do 1r~1c1At1vo do PrGa1dunto 

do naplibUca, • sobl'C a c:ompctiincia do ConQruuo Nacional 

-p.r~ra .mendar docrotoa lah. 



lliÁRIO UO CONGRESSO NACIONAL (Stcio 11) 

-- --·--·-
:;CMrRO i: I:M:::;TA COI1PO~IÇiiO PRIIZO~ 

l'IIOPO!:TA DI; 1.:1-llitlDA A CON:i'fi'I'UIÇliO N9 21, du 19"/9-CN, quu >ruu. r.an. tlolllon c •• rnuiro 

~.tltoru ol ru<lilç;ia dou 11rtiaan 101 o 102 dll Con:~tituiç~o .Prua. !ion. AdoriJ.ll Jui:'UIM 05.011, 7~ 

Fudural, tul. :;tlll, Antônio 011\fl 

- . -------
PllOI'OSTA DI:: t::HENDA A CONSTlTUJÇJ'iO nr,> 22, do l!l7~~Ctl, que >ruu, Sun, Jouu !Uchn 

ruvoqa o incino II, do >~rtiiJO ~5, quu purmito 110 l'ruaido!!_ ,l'run, !iun, Joaú Linfl 10,011, 7'J 

tu d.:t BupÜblicll oxpadir docrutoa-1a1o so.bru t'inanç1111 pú- lol. Oop, S11~11maqo l'inhoiro 

blicnu, inclullivu normas tributiiriola, 

I'IIOPOSTA OE J::Ml::NOA A CONSTITUI(r;O n9 2J, do 1n!l~cu, quo •rop, Son. Dirceu Cnrdooo 

altora o artiiJO 36 da Conatituiçiio Fodural, ,Proo, fion.llonriquo do La 11.011, 7~ 
llocquo 

1
\ol.Oop. Colnt!dio Sampaio 

l'llOPOSTA D~ EMeNDA A CONS'l'ITUIÇJ'iO n9 24, do l~H!l~CN, quo 'roa.Dop,Sobast1Ão n, Júnior 

rovoqA llll A1lnuas "o" o "t" do Artigo JO da viqonto Con!!_ .Proa, Dop. Stooaool Doumdo 17,0t1,79 

tituiç:io Fcdorl:ll. lcl, Sun, llolvidio Nunca 

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇJto n9 2~, do 197!l•CN, quo roa, San, HAuro Donovidus 

atribui ao Con!)rosoo Na.ciond compotüncia parll A concus~ .P.roa, Sun. Almir Pinto 18.08, 79 

são de funcionAmento da omilloor.as do rádio o tu1oVisiio, ol. Dop, Antônio Amarlll 
ll:litllndo inciso ao a.rti!]O 44, 

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇJto n9 26, do 1979~CN, qu11 •roa. Oap. larllol Oills !IOVIICII 

dispõe sobru li consun l:l divursõcs o aapet.iculoa públicos, .Pros.Dop,Alcob!lldcs do 01! 19,08.79 
voin 

lol. .!:on, J'utAhy Holgdhiius 

P!tOPOSTA DI:: EMENDA A CONSTITUiçltO n9 27' do 1n9-CN, quu 'rllo. San, A!]OilOr Mariil 
inotitui A Justiça A!]r<irio, .Pro11, San. J'os.; Lins 24.01:1', 79 

lol. Dop, Melo rro1ro 

--
PROPOSTA DE E:Ht::NDA A CONS'l'lTUIÇJto nQ 211, do 1979~CN, que roa, Dop, RAlph Diui 
d& nov., rodaçiio AO !i 29 do orti!]o 15 dll ConstituiçÃo f'u• ,Pron, Oop, NAVArro Vioin 2~.01l, 79 

dora1, ol. San, Rllinlundo l'llronto 

------
PJIOPOSTA DE EMENDA A CON!iTITUIÇliO n9 29, do ln!l-CN, quo roo, San. cunha LimA 
Alter I!. aa red11çõea doo olrti'}Ofl 23, 25 o .26 da Conotitut~ .Prou. San, Jooé Ltno 2S,Ob,7~ 

ç.io, ol.Dop,A!risio V1oirll Lim11. 

PROPOSTAS DE E:Hf:NDA 1\ CONSTITUIÇ1iO nQa JO e Jl, do 1979, roa. Ocp, Oowaldo Mllcedo 
qUo modit'iCol OB Arl;i!JOII n911 JO,J2,J5,47,4ti,~l,~5,57 U Hl • Proa, Dop, Thuodorico Forr~ÇC JO,OH, 7~ 
dn Conat1tuiç5o Fodora11 qonorta1ha .:a inviolabilidadQ doo Ql. Son. Adurb41 Jurama 

Oeput;adoa o Sonadoroo, introdu:r.indo ll1turaçõuu no art. " dA Conat1tu1çíio Federal, 

PIIOPOS'I'A DE l::HI:NDA Jt CO!lSTITUIÇJ'.o nr,> l2, do 1979, que ro:o. oop. Lpit.lcio Cllfotoir<l 

Acroucontil diapositivo trllnBitôrio quo ostó\boloco oluiçüo ,pr~;~a, Dop, llORBOr Almoitlll 04.0~. 79 

dirota pArA covorntador do /'11!. to Ciroa119 do Sul, ol. San, i\loyllio C<l.BVOII 

PROPOSTA DE t::MENDll A CO!lSTlTUJÇJto N9 ll, do 1979, que ti- roa, Dop, Irlln1ldo Pereira 

xa oa números do Voroadoroa parA ao CApit.:aia dos CstAdOII 1 W.r>ros, Dop. TúUo nucolos 06,09. 7!) 

Admitindo o miiximo do trint11 o sole, rol. San, Lonoir VArqas 

.!l'fH'I'r.lE !lOS TFWIA U!M 

Reun:l.Õoa reali:ndu , , , .. , • , .. , .,, , , ,. , ....... , , , , oo .. ,. oo,,, oo, oo, ..... , . )6 

CcaiuÕDa iTJitalAdllll 

Pareceres J>roforid011 

lB 

lD 

A.villOO IIIJIUUdnl\lldOII 100 :lenhol"WII Ml .. b1'011 o1U CoNJraÕoa o o • ,,, o o o, o o • • o • o • • o 8)6 

!!:loandu ncebidaa ,,.,,,, •• ,.,,.,,.,.,,.,,,,.,,,,,.,,,,,,,oo,.,,. ... , JC!'l 

l.t&a p.~bliondlls """'"oo'"'""'""""'""""oo""""'"'"''''''"'''' JO 

Veto ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Palltatru prcferi!IIUI pllrl'lntn 11 CI'I quo 1rtVIIIItica dariLnci11 romulndrt po'lln re
viata •Dor :lpi•ctl" 1 AlilMnh11 1 lcbrtl n axeauçiio do Morda Nuclenr Druil·Alt 
lllllnhft•ooooo••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••''''''''''''''''''' 

n.e.,1u .. rimont011 , ,, • , , •• , , , , , •• , ••• , , , , • , , , , , , , , , , , • , , , , , • , ••••• •, • •• , • • • • • • • • 

O!I~I:RVAÇüt::; 

2~ ruun1oia um 2l.OU,'/'J, tl~a 
houvo "quorum" p .. r•• dul1JJur.u;:io, 
O parucur uur.i prot'or1do um l'lu 
n.i.rio, · 

1'<1rucur t .. vor.i.vol, profurhlo um 
!lll,OlL 7~. Aprowado, 

Apraacnt~dl:l 1 (u~~~~a) !:!monda, P•1~ 
roca r t'>~vordvul :i Propoota .o ii 
Cmond11, proCurido um 16,011, 7:J. 
Aprovado, 

PArocor contr.i.rio, prot'orido 
cm 16,0tl,7!l, /\provado, 

2~ rouni~o cm 2l,Oil.7!l, Ndo 
houvo "quorum: pArll dolibaraiiío, 
O parecer soroa pro!orido orA -
monta cm PlenÁrio, 

i? reunido om 20,0tl, 79, Ndo -
houve "quorum" parl:l daliOOrlllçÃo, 
O ,arocor sorti proferido oral-
monto 11m Plenário • 

rrouni~o llm 2l.Oil, 7~. Niío 
houvo "quorum" pAr.:a dolibor.açiio, 
O porncor oor.ii proferido oral• 
menta om P1on4rio, 

I'Arccor fllvor.'ivul, 
2b.OtL 79, AprOVIIdO, 

proturitlo um 

Pouocor po1a roJoiçiio, pro!uri-
do om 22,0b,79. Aprov11.tlo, 

Inatl:lliiÇiio em OJ,Oti. 79. 2~ rou~ 
niüo um 30,011, 7:.. N.::io houvu 

-
"quorum" pa.n dolibur<1çiio. O 
p.carocor sor.i prot'orido oralmon-
te om l'lon.irJ.o. 

Installldll um 07,011, 79. 

InatAbdA um 09.011. 79. l (UIII<l) 
Emond11 aprt:aontlldl\, 



llJ,\Iuo DO CO~r.RESSO NACIONAl. (St·çàu li l 

Convênio QUl' entre ~I fazem o Scnudo Fl•dcrul é u Funda~;J1o C'll!'llt 
de Rui Uarbosu purta Cl)-l'diçi\o de ohr11s, com o lítulo ~crul de "0 
Pcnsumcnlo lh•publicuno". 

O Scnadn hdcr<:ll, nc~tc :uu reprc:-.entadu pelo :-.cu Prc!'lidente, Senudor 
Lui:t Vian;.t Filho, de um lado, c, de outro liu.lo, a Fundaç:1u Cas:~ de Rui 
U;uho~i.l, doravanh: denuminilda FCRB, nt:~te ato representada pelo .~cu 
Presidente, Dr. Amí:rico Loun:ncu Ja~.:obina Lacomhc, ti:m entre si :.tjustado:-. 
o presente Convi:nio p;mt cditoraç;io c puhlicaçào de textos de ideólogo~ c 
parlamentares republicanos, sob o titulo gt:r:tl de "O Pcn~amcnto 
Republicano" constante de um minimo de onze volumes, conforme rclitçào 
ancxu uo plano de aplic:u;iio de n:cur:-.os. 

Clju5llll Primeira 

Os planos de trabalho para edição da obra de que traw este Convi:nio 
serão orientados c coordenados cm sua execução por um grupo-executivo que 
tcrú a seguinte composição: 

I • Representante da FCRB, Dire1or da Obra; 
2. Rcpresentnnte do Gabinete do Presidente, Coordenador: 
3 • Diretor-Executivo do Centro Gráfico do Senado Federal. 

Clju.ulo Segundo 

A FCRB se compromete a cluborar os originais c proceder a todos os 
entendimentos relacionados com a editoração dos textos pesquisados no 
Senado Federal ou cm outras fontes, 

Cljusulo T ercelro 

A obra, reunida cm um mínimo de li (onze) volumes, deverão constar 
de uma Introdução biobibliográfica, Cronologia, Textos escolhidos, ali:m de 
um lndicc Onomástico c de assuntos; 

Par:ígrafo ú.nico, As turefas necessárias à publicação da obra indicad:.t 
nesta cl:íusula incluem, ali:m de outras que vit:rem a ser estabclecidus no 
interesse das partes, as seguintes: a) leitura c sclc:çào dos textos de discursos e 
documentos referentes aos títulos relacionados: b) transcrição ou cópia cm 
lingu:tgem corrente, obedecid;ts as normas ortogr:íficas vigentes; c) a 
ordc:nm;ão tcmútica c cronológica dos textos selecionados c a elabomçào dos 
respectivos índices. 

Cláusula Quarta 

A FCRB se obriga a: 
I) colocar à disposição do Coordenador do Senado a parte do pessoal 

que deverá desenvolver suas atividades no Congresso; 
2) orientar, através do Coordcnndor do Senado, o trabalho do pessoal 

do Convi:nio que descnvolverft suas alividades de pesquisa no Congresso 
Nacional, ou em outras fontes, visando a identificação c cópius dos textos 
referentes aos autores citados nos respectivos titulas; 

3) solicitar ao Senado Federal cópias do material necessário a 
elaboracr10 dos originais da obra com base nos índicc:s Onomásticos dos 
Anais do Sen;tdo c d:~ C:lmara dos Deputados c outras fontes. 

Cliusula Qulnla 

A composição, impressão e revisão das obras ficarão u cargo do Centro 
Grf1fico do Senado Federal, enquanto a FCRB se compromete a localizar os 
textos, selecioná-los c dar-lhes a complementação c o tratamento necessário :'1 
cdiçilo cm forma de livro. 

Cl'usula Sexla 

A colecào será intitulada "0 Pensamento Republicano", sendo que na 
folh:1 de rosto constarão, obrigatoriamente, os nomes dos cc-editores Senado 
Federal c MEC-Fundaçilo Casa de Rui Barbosa- com a rclaçf1o de crédito~ 
referentes U responsabilidudc udministrutiva das duas C<tsas c du 
responsabilidade técnica c intelectual du obra. 

C"usula Séllma 

O Senudo Federallransferirâ à FCRD a importancia de Cr$ 1.592.500,00 
(hum milhão, quinhentos e novcntu e dois mil e quinhentos cruzeiros) pnru 
custeio dus despesas de pesquisa, colctu, sistematilacilo, prepuruçào dos 
textos, revisão c ucompunhumento da publicação do mutcrial de que trutu 
este Convênio, correndo por contu du FCRB todus us despesas dul 
decorrentes, devendo u impressão ser feilu pelo Cc:ntro Gráfico do Senudo 
1:ederul. 

Cláusula Oitava 

Os recurso"~ de que trata a Cl:'tUsula Sétima foram cmpcnhadm conforme 
c~pc1.:ilicaçtie~ ahai:w: 

Empenho n"' E IJ:!~'J7 de 4 de selembro de 1979, valor CrS I .59:!.500,00 
(hum milh;1n, yuinhentos c: noventa e dois mil c: quinhentos l.:TU/elro:-.). 

Progr•una UIUitJOI4.0JIJ, natureza du dcspesn 3.1.3.2-J:!.OO. 

Cláusula Nona 

A importúnci:t referida na Cl:íusu\a Si:tima será rc:pa~suda à FCRB cm 
três parcelas, obedecendo o seguinte cronogruma de: desembolso: 

I) uma parcela de CrS 400.000,00 (quatrocentos mil cruzeiros) 30 dia:-. 
após a data de as!-.inaturu do presente ConvC:nio pela!'! parles convenentcs: 

:!) uma parcela de Cri 592.500,00 (quinhentos e noventa c dois mil c 
quinhcnto!oo cruzeiros) logo após a entrega ao Senado Federal dos originais 
referentes aos tri:s primeiros titulas constantes da rc:l:ação anexa ao 
crunograma de desembolso; 

3) última parcela de CrS 600.000,00 (seiscentos mil cruzeiros) logo após 
a entrega de mais 4 originais dos titulas restantes. 

Cláusula Dêcima 

O Gabinete do Presidente do Senado Federal, por intermédio do 
Coordenador do programa indicado pelo Presidente, acompanhará c 
coordenará os trabalhos referidos neste Convênio. 

Cláusula Décima Primeira 

O presente Convénio será rescindido mediante comunicação pri:via de 30 
(trinta) dias, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, no caso 
de infração comprovada de qualquer de suas cláusulas. 

Ciáusuio Décima Segunda 

A FCRB fará a última revisão, dando o "imprima .. sc" no que se refere a 
todos os tilulos das obras. 

Cláusula Décima Terceira 

O Senado Federal compromete-se a repassar os recursos conveniados, n:1 
forma previstu na Cl:íusula Si:tima, c facilitar aos pesquisadores o acesso a 
documentação parlamentar do Senado Federal c, se necess:'!:-io, mediante 
l)révio entcndimc:nto, da Câmara dos Deputados. 

Parágrafo único, No caso de rescisão a que se refere a Cláusula Décima 
Primeira, terá validade ati: a publicação da obra c conseqUente recebimento 
pelo Senado Federal dos volumes que lhe pertencem, podendo ser alterado no 
todo ou em parte mediante \ermo aditivo, 

Cláusula Décima Quarla 

Os casos omissos serão resolvidos medianlc troca de correspondência 
entre as partes, desde que não sejam alterados os objetivos deste Convênio. 

Cijusuia Décima Qulnla 

Fica eleito o foro da Cidade de BrUsília, DF, para dirimir quaisquer 
dúvid<ts que porventura se originarem nu execução do presente Convénio. 

E, por estarem de acordo, lavra-se o presente instrumento em quatro vias 
de igual teor, para um só efeito, o qual, depois de lido e aprovado, vai 
;1ssinado pelas partes convcnentes e pelas testemunhas abaixo indicadas. 

Hr:asíliu, DF, 4 de selembro de 1979.- Luiz Viana Filho, Presidente do 
Senado Fedcml - Américo Lourenço Jacoblna Lacom~. Presidc:nte da 
Fundação Casa de: Rui Burbosu- (Francisco de Assis Barbosa)- (Normu 
de Góes Monteiro). 

PLANO CC APLICACiiO DOS RECURf;Qfi REFERP.NTr.fi AO CO:Ne:NIO 

CO~ I\ Fm!OACKO CASA TU:: RUI Ill\Rl~OSJ\ T'l\RA F:DICiirJ nll. 0!-\PJ\ 

"0 PEtlSl\!11:!'-JTO REPUDLICA:-JO" 

1) T'oRnUisndor, no 

Pnnado Federal 

2) s~crctÍir1~. no 

ScnD.do Federal 

i nuanti Ot'nroe~tn mP.nsdl Dl'!arc!'lll f'M 11 r.\~ 

it
' ~· .. -~ "'"f;.:· ., u ., 

! 1 10.000,00 I llO.OOO,M 

I I , I 
I 1 ! 9.000,00 I 'l~_.Of)O,(lO 
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--------------------
· •::.1 r':: t ';, ... ,,,,.,., ,.,, • ... , l 

!"<:····'·"·' 

lI 

4) 

~~crot.lr i.1, na 
r.c.R. P. ll,fJOfJ,On 

rrop.:~.r.:tdor de 

TcxtoR e Revi -
::.o r (>) 60.000,00 

r.ui-)total (1) l 1 88.000,00 
_________ _J ____ , -----

5) DcRpos~ a pro9r~ 

mil r, divcrsiln O .. J.,., •••• ,,.,,,,., ••• 

Suhtotal (2) 

· , ·; · ·.r I : ' 1' 

G60,1'10'l,OO 

%!L000,00 

257.000,00 

1, 225 .o o o, oo 

----------------'---·-----
6) Cominsão de 30' dcatinada ao Fundo 

Cditor1a~ d~ FunJação casa ~c nu1 

................ :~ 

TOTAL • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

" Vide Ohservações 

367.500,00 

1.592.500,00 

Ohscrv:Jçõcs ao Plano de Aplicação <.los Recursos dcstin:uln~ :w 
Convi:nio com u Fundw;:io Ci!s:1 de Rui B:1rbosu pum cdiçiio da Obru "O 
Pcmumcnto Rcruhlic:mo". 

u) O llcm 04- l'rcraraUor de Tc:\tos c Revisor, refcrc·sc ;'ts pcs.~oas, de 
um modo gcr:tl urna par:t c:tda título, que vfto prepmar 11 Cronologiu do 
Autor, :1 lntroduçi'IO (minimo Ue 30 púginns datilograf<~das) c a Seleçiio dos 
Te.'<tos, Estim:t·sc em CrS 40.000,00 quanUo parte dos textos estejam 
disronivcis no Senado ou mt Fundação, c cm CrS HO,OOO,OO quando os textos 
estiverem dispersos na imprensa ou cm public:u;àc~ diversas. Dai o custo 
m~dio de CrS 60.000,00 por título, ou um titulo ror mês. 

b) O Item 05 - Despesa :t programar, divcrs<~s, destina-seu uma reserva 
técnica c evcntu:tl contr:llaçJo de serviços não previstos no Plano de 
Aplicação, inclusive trabalho dutilográlico, se necessário. 

c) O Item 06 - ComissJo de 30% destinuda uo Fundo Editorial du 
Fundação Casa de Rui Barbosa, refere-se à purticiraçào da Fundaçilo pelos 
serviços prestados n<~ Ediçiio da Obra. 

RELAÇÀO DOS TITULOS DA OBRA "O PENSAMENTO 
REPUBLICANO" 

-Idéias Económicas de Joaquim Murtinho (Niciu Villc:l<~ Luz) 
- ldi:ias Politicus Ue Pinheiro Machado {Raimundo Faoro) 
- Jdéius Politic:.1:-i de Jorge Strect (Evaristo de ManJes Filho) 
- ldi:ias Políticas de David Campista 
- Idéias Polític<~s de Fruncisco Glicério 
-Idéias Econômicas de Miguel Culmon (Francisco de Assis Barbosa) 
- Idéias Politic<~:- de Quintino Boc<~iúva 
-Idéias Politic<~s de Arthur Bernardes (Norma de Gócs Monteiro) 
-ldéi<~s Econômicus de Washington Luiz (Washington Luiz Neto) 
-Idéias Politicas de Júlio de Castilhos (Helzio Trindade) 
-Idéias Politicas de José do Patrocrnio (R. Mngalhãcs Júnior) 



Sclcmhro dl' 1979 

Pretldent• 

luiz Viana (ARENA- BA) 

1•-VIce·Pr••ldente 

Nilo Coelho (ARENA- PE) 

2•· Vlce•Pr•tldente 

Oinorte Mariz (ARENA - RN) 

1•-S•cretárlo 

Aluandre Co1ta (ARENA- MA) 

Gabriel Herme• (ARENA- PA) 

COMISSOES 

Direton Antônio Corlo1 de Nogueira 
locol1 A .. eao 11- Terreo 
Telelane\1 223·6244 e 22.5·8.50.5- Ramoi1 193 e 2.57 

A) SERVIÇO OE COMISSOES PERMANEN,TES 

Chefe1 Càndido Hippertt 
local; Aneao 11- Terreo 
Telefone1 22.5·8.50.5- Ramail301 e313 

COMISSÃO OE AGRICULTURA- (CA) 
(7 membra1) 

COMPOSIÇÃO 

Pretidente1 Evelo1i0 Vieira 
Vice·Pre~idente1 leite Chovei 

Titularei Supl•nlet 
ARENA 

I. Pouca POrto I. Jutahy MagolhOel 
2. Benedito Conelo1 2. ... ffan&a Camorgo 
3. Pedro Pedranion 3. Jo6a Calmon 
4 Jo" Lin1 

MDB 
I. Evelo•io Vieira I. Agtnor Maria 

2. Leite ChoYel 2. Amoral Pei~olo 

3. Jo10 Richa 

Aui1tenle1 Sanio Androd• Pei•ota- Rama1307 
Reunioe11 Quarto•·leirol, 01 I0100 haro1 

MESA 

Local1 Sala "Ruy Sorbo1a"- Aneao 11- Romail62le716 

COMISSAO OE ASSUNTOS REGIONAIS- (CARl 
(7 membro1) 

COMPOSIÇÃO 

Pr11idenlt1 Mendll Canele 
Viu·Pr01idenle1 Agenor Mario 

lliÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (S<çioll) 

lauriYol Bapti1t0 (ARENA- SE) 

••·Secretãrlo 

Go1toa Muller (ARENA- MT) 

Suplente• de Secretário• 

Jorge Kolume (ARENA - AC) 

&~nedito Conelo1 (ARENA- MT) 

Pano• Pôrto (ARENA - SE) 

Titularei Suplente~ 

ARENA 

I. Mondei Conale I. Raimundo Parente 

2. Jo" lin1 2. Alberto SiiYa 

3. Eunice Michil01 3. Almir Pinto 

4. Vicente Vuolo 
MOB 

I. EYandro Carreiro 1. MarCai Freire 

2. Agenor Mario 2. Humberto Lucena 

3. Mauro BeneYidu 

Aui1tente1 Carlo1 Guilherme Fon~eco- Ramal 676 
Reuniõe.r Terçol•feirol, 01 I 0100 horo1 
Loco1t Solo "Ciovi1 Bl~ilacquo" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO OE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA -(CCJ) 
( 1.5 membro1) 

COMPOSIÇÃO 

Pr11idente1 Henrique de la Racque 
I•·Vice•Prt~identer Alay1io ChaYOI 
2'·Vic .. Pr .. identet Hugo Roma1 

Titulare~ Suplente$ 
ARENA 

I. Henrique dela Racque 1. Lenoir Vargo1 

2. HeiYidio Nunet 2. Joào Colmon 

3. Jote Sorney 3. Almlr Pinto 

'· Aloy1io ChoYOI 4. Milton Cobrai 

S. Aderbol Juremo S. Bernardino Viana .. Murilo lladoro 6. Arnon de Mello 

7. Moacyr Dollo 

8. Amoral Furlon 
9. Raimundo Parente 

MOB 

I. Hugo Romo1 I. Cunho lima 

2. leite ChaYII 2. Tonrredo NeYel 

3. lozaro Sorbozo 3. Dirceu Cordo1o .. Nel1on Carneiro 

S. Paulo Bronord .. Franco Montor,o 

Aui11enter Mario Helena Sueno SrondOa- Ramol30.5 
ReuniOIIt Quortol·leirol, 01 I0100 horo1 
local: Sola "CioYi' BeYilocqua"- Anuo 11- Ramal 62J 

Qu~arll&·ftln 12 4397 

LIDERANÇA DA AIINA I DA MAIORIA 

Líder 
Jorbot Panorinho 

Vlce·Líderes 
Aloy1ia ChaYot 

JoiO Lin1 
Aderbol Juremo 
Lamento Junior 
Moocyr Oallo 
Murila Badoro 
Saldanha Cerzi 

LIDUANÇA DO MDII DA MINOIIA 

Líder 
Paulo Brauord 

Vlce-Lidares 
Henrique Sontillo 
Humberto Lucena 

Marcos Freire 
Mouro BeneYide~ 
Oreu11 Ouercio 

Pedro Simon 
Roberto Soturnino 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAl- {COF) 
( 11 membro•) 

COMPOSIÇÃO 

Pr11idente: Jeue Freire 
Vice·Prt~identet lozaro Barbozo 

Titulo rOl Suplente~ 

ARENA 

I. J01" Freire I. Jo" Guiamard 

2. Jose Sorney 2. Tor10 Outra 

3. Panos POrto 3. Bendito Canelat .. Saldanha Oerzi .. Moacyr Oalla 

S. Affan&a Camorgo 

•• Murilo Badaro 

7. Benedito ferreiro 
MOB 

I. Itamar franco I. Henrique Santillo 

2. lozoro Borboza 2. Roberto Soturnino 

3. Adalberto Sena 3. GilvOn Rocha 

'· Mouro BlneYidet 

Ani1tenle1 RonaldoJiocheco de OliYOiro- Ramal 306 
ReuniOe11 QuiniOI•feirol, 01 I 0100 hora1 
Local! Solo "Ruy Borbo1o"- Ane•o 11- Ramai1 621 e716 

COMISSÃO OE ECONOMIA - (CE) 
(\I membro1) 

COMPOSIÇAO 

Protidente1 Itamar franco 
Vice•Pre1idente1 Roberto Saturnino 

Titulare~ Suplente~ 

ARENA 
\. Arnon de Mella I. Helvidio Nun11 
2. Bernardino Viana 2. Alb8rto Si1Yo 
3. Jo1e lin• 3. Benedito Ferreiro 
4. Jene Freire o4. Vicente Vuolo 

S. Milton Cabral 

•• Benedito Canelai 
7. tuiz ca ... alconte 

MOB 
I. Roberto Soturnino I. Jo10 Richo 
2. Itamar Franco 2. Ore1tn Quercio 

3. MorCo1 Freire 3. Toncredo Ne~11 

'· Pedro Simon 
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4J9H Quarta-feira 12 

Ai$htente1 Daniel Rei1 de Sou1a- Romoló7.5 
Reu~i6a1: Ouortas·leirol, Cu 10130 horas 
Local! Solo "Ruy Borbota"- Ane~o U- Ramoh 621 e 716 

COMISSÀO DE EDUCAÇÀO E CUlTURA -(CEC) 
(9 membro1) 

COMPOSIÇÀO 

Pr11idente1 João Colmon 
Vice·Pre~idenlltl Jutohy Mogalh6e1 

Titularei Suplente1 
ARENA 

I. JoãoColmon I. Jo1e Uns 
l. Tono Outro 2. Arnon de Mello 
3. Jutahy Mogolhõe1 3, Jorge Kalume .. Aloy1io Chovei .. Pedro Pedronion 
l. Aderbol Juremo 

Eunice Michile1 
MDB 

), Adalberto Sena I. Marcai Frtire 
l. Evelo1io Vieira 2. Gilvan Rod1a 
3. Franco Montara 

Ani1tenter Sónia Andrade Pti•oto - Romol307 
Reuniàetr Ouintas·leiras, as 10:00 hora1 
local! Solo "Clovis S.vilocquo" - Ane•o 11 - Ramal6:23 

COMISSÀO DE FINANÇAS- (CF) 
( 17 membro•) 

COMPOSIÇÃO 

Pre1idente1 Cunha Lima 
Vice·Prnidente1 Tancredo Neve• 

Titulares 

1. Raimundo Partnte 
:2. Arnan da Mello 
:t. Lomanto Júnior 
4. Affonso Camargo 
5. Vicente Vuolo 
6. AI btrto Silva 
7. Amoral Furlon 
8. Jorge Kalume 
9. Jutohy Magolh6es 

10. Mendes Canele 

1. Cunho Uma 
2. Toncredo Ne,., 
3: Roberto Saturnino 
4. Amoral Peixoto 
5. Pedro Simon 
6. Mauro Benevldes 
7. Teat6nlo Vilela 

Suplente I 
ARENA 

1, Saldanha O.rzi 
2, Henrique de la Rocque 
3, Je11é Freire 
4. JoM Samey 
5. Milton Cobrai 
6, JoM üuiomard 

MOB 
1, Paulo Brouord 
2. Marco• Freire 
3, Lozoro Borbolo 
o4, Jo .. Richo 

A"istent11 Carlos Guilherme Fonwca - Ramal 676 
Rtunh~e11 Ouintos·feiro•, 01 9130 horas 
local1 Solo "Ciavi1 S.vilocqua"- An••o 11- Ramol623 

COMISSÀO OE LEGISlAÇÀO SOCIAl-(ClS) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Pr11id•nte1 Helvldio Nunes 
Vic•·Pr•sidente1 Lenoir Varoos 

Titularei 

1. lenoir Varoa• 
2, Htlvidio Nune1 
3. Jene Freire 
44, Moocyr Dalla 
~. Henrique dela Rocque 
ó. Alov•lo Chaves 

Suplente• 
ARENA 

I: Jutahy Magolht.1e1 
2. Raimundo Portnte 
3. Eunice Mlchil11 
4. Benedito Canela• 

lliÁRIO llO CONGRf~~SO NACIONAI.(Soçio III 

MOB 
1. Franco Montara 1, Nel1on Carneiro 

2. Marcos Freire 2. Humberto Lucena 
3. Jaison Barreto 

Auistente1 Daniel Reis de Souza- Ramol67.5 
Rnunió111 Quintos· feirai, tn 11100 hora• 
lO(OI1 Sola "Clovis Bevilocqua"- An111o 11- Ramal 623 

COMISSÀO OE MINAS E ENERGIA -(CME) 
(7 membro1) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente1 Arn~n de Mello 
Vice-Presidente1 Alberto Silvo 

Titulares Suplent11 
ARENA 

1. luiz Cavalcante 1, Alfon•o Comorgo 
2. Miltori Cabral 2. Joào Calmon 
3. Alberto SiiYo 3. Jutahy Magolhàe1 
4. Arnon de Mello 

MOB 
I, Dirceu Cardoso 1. Gilvon Racho 
2. Itamar Franco :2. Roberto Soturnino 
3. Henrique Sontillo 

Aui1tente1 Ronoldo Poche<o de Oliveira - Ramal 306 
ReuniOe11 Ouortos·feiros, Os 11100 horas 
locol1 Ane•o "B"- Solo ao lodo do Gab. do Sr. Senador 
João Bosco- Ramal 484 

COMISSÀO DE REDAÇÀO- (CR) 
(.5 membro1) 

COMPOSIÇÀO 

Presidentt1 Dirceu Cordato 
Vice·Presidente1 Adalberto Seno 

Titulor11 Suplentes 
ARENA 

I. Torso Outro 1. Joõo Calmon 
2. Saldanha Oerti 2. Murilo Bodoro 
3. Mende1 Conale 3. Jolt Sorney 

MOB 
I. Dirceu Cardoso 1. Hugo Ramos 
2. Adalberto Sena 

Aui1tente1 Mario Therezo Mogolhóes MoHo - Ramal 13• 
Reuniões. Ouintos·feirol, Osl2100 horas 
Local! Sala "Clovis BIYilacqua"- Ane•o 11- Romal623 

COMISSÀO DE RELAÇOES EXTERIORES -(CRE) 
( 1.5 membro•) 

COMPOSIÇÀO 

Pr11idente1 Torso Outra 
1•.Yice·PruldenteJ Saldanha Der1i 
:2•.Yice•Pruldente1 lamonto Junlor 

Titulare~ Suplentu 
ARENA 

I. Tat1o Outra 1, Aloy•lo ChoYII 

2. aernordlno Viana 2. Pedro Pedrouion 
3. !;,aldanha Oenl 3. Henrique dela Rocque 

•• lamento Junior .. Jose Guiomord 
l. Mendes Canele ~. lul1 Cavolconte 
6. Aderbol Juremo 6. 
7. Alrnlr Pinto 
a. lenoir Vergas 

•• Jo11 Sorne)' 

Setembro de 1979 

MDB 
I. Paulo Brouord I. MOICOI Freire 
2. Nelson Carneiro l. Mouro Benevidu 
3. Itamar Franco 3. Leile Chovei .. Jo1e Richo 
S. Amoral Pei•oto 
6. Toncredo Neve• 

Aui1tente1 Condido Hipperll - Ramais 30 1·313 
Reuni6111 QuortOI•feiras, (11 li100 horo1 
locoh Sola "Ruy Barbosa" - Ane•o 11- Romoi1621 e 716 

COMISSÀO DE SAÚDE -(CS) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Pre1idente1 Gilvon Rocha 
Vice·Pr11idente1 Henrique Santillo 

Titulorn 

1. Lomonto Junior 
2. Almir Pinto 
3, Alberto Silvo 
4, Jose Guiomord 

1. Gilvon Rocha 
2. Henrique Sontillo 
3. Joi1on Barreto 

Suplent11 
ARENA 

1. Saldanha Oer1i 
2, Jorge Kalume 
3, Benedito Canelas 

MDB 
1, Jose Richa 
2. Adalberto Seno 

Auisfente: Corlo1 Guilherme Fonseca- Ramal 676 
Reuni6e1: Quintos-feiras, à1 10130 horas 
locol1 Sola "Ruy Barbosa"- Ane•o 11- Romais621 e 716 

COMISSÀO DE SEGURANÇA NACIONAl -(CSN) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Pr11idente1 Jorge Kalume 
Vice·Prelidenfe1 Mouro Benevides 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. Jorge Kolume I. Raimundo Parente 
2, Luil Cavalcante 2. Amoral Furlon 
3. Murilo Dadora 3. Jolt Guiomord .. Benedito Ferreiro 

MDB 
I. Mouro Benevid11 I. Cunho Limo 
2. AgenorMorio 2. Joi10n Barreto 

Hugo Romo1 

Ani1tenle1 Carlo1 Guilherme Fon•eco- Ramal 676 
Reuniõe11 Ouorto•·feiras, às 9130 horas 
Locol1 Solo "Ruy Barbosa"- Ane•a 11- Ramois621 e 716 

COMISSÀO OE SERVIÇO PÚBLICO CIVIl-(CSPC) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Pruldente1 Evondro Corr1iro 
Vlce·Prelidente1 Humberto l~ceno 

Titulare• 

1. Raimundo Pannle 
2. Henrique de Lo Rocq~e 
3. Bctrnordino Viana 
4, Albarto Silvo 

Suplentn 
ARENA 

1, Alfon1o Camorgo 
2. Pedro Pedrouion 
3, Aderbol Juremo 



Stlrmbro dr 1979 DIÁRIO DO CONGRt:~SO NAC'ION.\I.iS.<in III 

MDB Suplente~ 
1. Evandro Carreiro 1. Or"te\ Quercio 
2. Humberto Lucena 2. Evelo1io Vieira ARENA 
3. tozara 8arboza 

1. Benedito Ferreira 1. Ponot POrto 
2. Vicente Vuolo 2. Lomonto Junior 
3. Pedro Pedronian 3. Alberto Silvo 

Reuni61111 Quintot·ftiro~. ot 9130 horat ·o4. Affonto Comoroo 
Local1 Solo "Ruy BorbOt'l"- Ane110 11- Romaii 621 e 716 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PúBLICAS- (CT) 

(7 membrot) 

COMPOSICÁO 

Pret~dente: Benedito Ferreira 
Vice·Pretidentel Vicente Vuolo 

1. Evondro Carreira 
2. Lazaro Borboto 

01etllll Quercio 

MDB 

I, Leite Chovet 
2. AgenorMario 

Anillenle1 Ronoldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306 
Reuni6et: Ter~ot·feirat, 01 10100 horo1 
Locol1 Sola "Ruy Borboto" - Ane110 li - Romoi1 621 e 716 

SERVIÇO OE CO~IISSÕES •Cit'IJINENTES 

Qu~~rta·frira 12 4399 

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E DE INOUERITO 

Comiu6111 Temporariat 

Cllele1 Ruth de Souza Cottro 
Larol: Ane.o 11- Terrea 
Telelone: 225·8.505- Romol303 
1) Comiuóll\ Tempororiat paro Projttot do Congreuo No· 
C1anol 
2) Cominóll Tempororiat poro Aprecio~Oo de Veto~ 
3) Comiuóet Etpe<ioit e delnquerito, e 
4) Comiuóa Mi1to do Projeta dt lei Or~amentaria (ort, 90 
do Regimento Comum). 

AUIIIentel de Comiuóe11 Horoldo Pereira Fernond11 - Ra· 
..,oi67A; Alfeu de Oliveira- Romol674; Cleide Maria 8. F. 
Crut- Romol598; Mouro Lope~ de 5o- Ramal 310; Leilo 
Leivol Ferro Coito- Ramal 314. 

HORJ;RIO DAS REUNIÕES DAS COMISSÕE~ PEI~o!J\NENTES DO SEN11DO FEDERAL 

HOAA,S TERÇ11 s 11 L 11 S . 11SSISTENTC li ORAS QUINT11 s~\Ll\5 11SSISTE!!TE 

c.T. RUY DI•RDOS11 RON11LOO C.F. CLOVIS DCVI~~CQUA 
GUILitiRME 

Rrunais-621 e 716 Ramal - 623 
10:00 09:30 

C.11.R. CLOVIS B~VILKCQU11 CUILHERNE c.s.P.c. RUY BARBOSA SONIA 
Ramal - 623 Ramais-62). e 716 

HORAS QUAl\ TA SAL A S ASSISTENTE C.E.C CLOVIS BEVILACQUA SONIA 

RUY BARBOSA Ramal - 623 
09:30 C.S.N. CUILHERIIE 10:00 

Ramais-621 e 716 RUY BARBOS11 RONhLOO C.D.F. 

CLOVIS BEVILACQUA MARIA Ramais-621 e 716 
c.c.J. 

Ramal - 623 HELENA 10:30 c.s. RUY BARBOS11 CUILHERHE 10:00 Ramais-621 e 716 
C.A. RUY DIIRBOSA S0NIA 

Ramai•-<21 • "• 11:00 C.L.S, CLOVIS BEVILACQUA DANIEL 

RUY BARBOSA Ramal - 623 
10130 C.E. DANIEL 

Ramais-621 o 716 12:00 C.R. CLOVIS BEVILACQUA liA RIA 
RAmal - 623 THEREZA 

C.R.E. RUY BARBOSA CANHDO 
Ramail-621 o 716 

11•00 

C.M.E. ANEXO •a• RONALDO 
RAmal - 484 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção 11 

ANO XXXIV- N• 110 QUINTA-FEIRA,I3 DE SETEMBRO DE 1979 BRASILIA - DF 

CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ I•, da Constituição, e eu, .Luiz Viana, Presidente do 

Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 57, DE 1979 

Aprova o texto do Decreto-lei n•l.684, de 18 de junho de 1979, que "altera o art. 2• do Decreto-lei n• 1.640, 
de 20 de novembro de 1978 ". 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.684, de 18 de junho de 1979, que "altera o artigo 2• do Decreto-lei n• 
1.640, de 20 de novembro de 1978". 

Senado Federal, 12 de setembro de 1979.- Senador Luiz Viana, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ I•, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do 
Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 58, DE 1979 

Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.685, de 25 de junho de 1979, que "prorroga prazos de vigência de 
Decretos-leis que dispõem sobre acréscimo às al!quotas do Imposto de Importação, e dá outras providências". 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.685, de 25 de junho de i 979, que "prorroga prazos de vigências de 
Decretos-leis que dispõem sobre acréscimos às aiíquotas do Imposto de Importação. c dâ outras providências". 

Senado Federal, 12 de setembro de 1979.- Senador Lui: Viana, Presidente. 

SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 

I- ATA DA ISZ• SESSÃO, EM IZ DE SETEMBRO DE 1979 

1.1 -ABERTURA 

l.l- EXPEDIENTE 

1.%.1 - Comunlcaçilo 

-Do Presidente do Grupo Brasileiro da Uniilo lntcrpurlumcntar, 
comunicundo u constituição du Delegação do Senado Federal à 66• Con
ferência lntcrparlumcntur, u ranlizur-sc cm Curucus. 

1.2.2- Lelturu de projetas 

-Projeto de Lei Uo Senado n~' 269j79, de autoria do Sr. Scnudor 
Orestes Quércia, que permite no trubulhudor-cstudunte fultur uo serviço 
nos Uius de prov:1s escolares, sem prejuízo do sulúrio, nos termos que espe· 
cific:~, introduLindo incisos no urt. 473 du Consolibaçiio dus Leis Uo Tr:1· 
halhll, uprovmlu pelo Decreto-lei n., 5.452, de l"' de maio de 1943. 

- Projeto de Lei do Senado n• 270/79, de autoria do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que introduz alterações na Lei n9 3.207, de JS de julho 
de 1957, que regulamenta ns ntividades dos empregados vendedores, via· 
juntes ou pracistas. 

1.2.3- Comunlcaçilo da Liderança da ARENA 

-De substituições de membros cm Comissão Mista. 

1.2.4- Requerimento 

- N~' 327/79, de desurquivamcnto de projeto de lei do Senado que 
espccifi~:a. 

I.Z.S - Comunlcaçao do Presldóncln 

-Requerimento do Oficio n• S-23/79 (n• 512/79-GP, nu origem), 
do Sr. Presidente do Tribunul de Contus do Distrito Federal, encuminlmn· 
do o relatório c o pmecer prévio sobre us contus do Governado\' do Distri· 
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to Fcllcrat rclntivas no exercício financeiro de 1978, juntumcntc com os 
balunços Uu ullministr:1çào centralizada c o balanço consolidado da Sccrc· 
tari:1 de Fin:mças. 

I .2.6 - Discursos do Expediente 

St"NADOR LOURIVAI. BAPTISTA- Nota distribuída à Imprensa 
pelo Ministro Délio Jardim de Muttos, sobre u necessidade da reconci· 
liução nucional para o alcance do aperfeiçoamento democrático, 

SENti DOR EVANDRO CARREIRA- Aprovcitumcnto cconõmico 
d:t Am:tzônia, com a preservação de suas reservas florestais. 

St"NADOR JAISON BARRETO, por delegação da Liderança do 
M DB - Solidariedade aos mineiros de carvão de Santa Catarina que se 
encontram cm greve, 

1.2.7- Comunicação da Presldfnda 

-Convocação de sessão eKtraordináriu a realizar-se hoje, Us 18 ho· 
r:as c 30 minutos, com Ordem do Dia que designa. 

1.3- ORDEM DO DIA 
-Projeto de Lei da Câmara n• 5/76 (n• 448/75, nu Casa de ori· 

gem), que institui o Plano Nacional de Mora~ ia -.P.LAMO, .par:~ as po
pulações com renda familiar até 5 (cinco) salártos mmtmos regtona~s, e de· 
termina outr:ts providências, Votaçio adiada, para a sessão do dia 19 do 
corrente, nos termos do Requerimento n9 328/78, tendo usado da pala
vra, no encaminhamento de sua votação, o Sr, Lázaro Barboza, 

-Projeto de Lei do Senado n9 272/78, de autoria do Sr, Senudo~ 
Otto Lchmann, que dá nova redução à alínea "a" do art. 32 da Lct 
nl' 4.591, de 16 de dezembro de 1964. Aprovado, cm primeiro turno, apôs 
us:tr du pal:tvra, no encaminhamento du sua votação, o Sr. Dirceu Cardo· 
so. 

-Projeto de Lei do Senado n9 24/79, de autoria do Sr. Senador Nd· 
son Carneiro, que altera a Lei n9 4,655, de 2 de junho de 1965, que dispõe 
sobre a legitimação udotiva, Aprovado, em primeiro tu_rno, n~s :ermos do 
substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça, A Comtssao de Rc· 
dação. 

-Projeto de Lei do Senado n• 133/79, de autoria do Sr. Senador 
Amaral Furlun, que :tltem dispositivo da Lei n9 5.682, de 21 de julho de 
1971, modificados pelas Leis n•s 5.697, de 27 de agosto de 1971, 5. 781, de 
5 de junho de 1972, c 6.444, dc3 de outubro de 1977 (lei Orgânica dos 
Partidos), e dá outrus providências, Aprovado, cm primeiro turno. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 25/79 (n• 2.146/76, nu Casa de cri· 
gem), que introduz modilicnções nu Lei nY 5.107, de 13 de setembro de 
I 966, que criou o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Discussiio 
adiada, pura a sessão do dia lO de outubro vindouro, nos termos do Re· 
qucrimento n9 326/79. 

-Projeto de Resolução n9 41f79, de autoria do Sr. Senador Orestes 
Quércia, que cria Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investi· 
gur denúncias sobre violações de direitos humanos nos últimos dez anos. 
Discussão encerrada, após usar da palavra o Sr. Orestes Qut:rcia,licando u 
votuçào udiuda por follta de quorum. 

- Jlrojeto de Lei do Senado n9 214/79, de autoria da Comissão O ire
tom, que cria e transformu cargos do Quadro Permanente do Senado Fe· 
dera/, c dit outras providências. Oiscussiio encerrada, licando a votaçüo 
udiada por fulta de quorum. 

1.4- DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA 
SENA OOR LEITE C liA VES- Declarações feitas pelo Sr. Leonel 

Brizolu ao retornar uo Pais, após 15 unos de eKflio. 

SHN,.IIJOR I:YEL..iSIO VIEIRA- Rucionalizução do uso de dcfen· 
sivus agricolus. 

St:NA DOR JOSE UNS- Aplicuçuo de recursos c udoçuo de provi· 
Uências, por parte Uo Governo Fedcrul, cm progrnmus que utcndum u rc· 
giito norlll.!stinu. 

St:NA IJOR R,I/A/ UNIJO I'ARENTii- Trabulho de instalação do 
Simplísio Nacional Ua AmuLôniu, promovido pclu C01!1i~sUo d~ l.ntcr.ior 
da C.imara Uos Dcputallos. Criuçiio, utruvés de porturm mtcrmmtstcrtal, 
Ja Comissão lntcrministcriul du Amuzôniu Legal- CIAL. 

SI:'N111JOR NI:'I.SON CARNHJRO- Apelo cm fuvur Ue ~crvillorcs 
Uf1ll.~entudns da Colônia Juliano Morciru, no Rio de .luncim. 

SI:NADOR I/ENRIQUE SdN'f/1.1.0- RcformuiHçiro partidária. 

SliN,r DOR OIRCEU c,r R DOSO - Homenagem que scrir prestada, 
amanhã, no Country C/ub do Rio de Janeiro, uo Sr. Ernani Galvcas, Pre
sidente do Banco Central, por pmte do Governo, parlumentarcs c d~t clas
se empresarial do Estudo do Espírito Santo. 

1.5- DESIGNAÇAO DA ORDEM DO DIA DA PROXIMA SES· 
SÃO, ENCERRAMENTO. 

2-ATA DA 153• SESSii.O, EM 12 DE SETEMBRO DE 1979 

2.1- ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da República 

Rt•stifllindo alllógrafw de pro)c>IO ,de lei Jancitmado: 

- N• 142/79 (n• 315/79, nu origem), referente ao Projoto de Lei da 
Cirmuru n• 57/79 (n• 1.637/79, nu Casa de origem), que dispõe sobre o 
exercício da análise clinico-luboratorial. (Projeto que se transformou na 
Lei n• 6.686, de li de setembro de 1979.) 

Dt• agradt•cimento dt• comunicação: 

- N• 141/79 (n• 313/79, nu origem), referente à manutenção, de 
acordo com o disposto no§ 411 do artigo 59 da Constituição Federul, do 
veto presidencial aposto ao Projeto de Lei da Câmura n9 1/77 
(nl' 2.320/74, na Casa de origem), que regula a locação predial urbana, c 
dá outrus providências, 

2.2.2 - Comunicação da Presidência 

-Recebimento das Mensagens n•s 143 a 176/79 (n•s 279 a 312/79, 
nu origem), pelas quais o Senhor Presidente da República submete, ao s:
nado, propostas do Sr, Ministro de Estado da Fazenda para que us prcf~t
tums c os Governos dos Estudos que menciona e o Departamento de A· 
guas e Esgoto de Ribeirão Préto- DAERSP- SP, o Departamento de 
Aguas c Energia Elétrica - DAEE - SP, sejam autorizados a elevar, 
temporariamente, os paritmctros liKados pelo art, 2Y da Rcsoluçiio 
nY 62/75, destu Casa, c possam realizar operações de crédito, para os fins 
que cspecilic;tm, 

2.2.3 - Lcllura de projeto 
-Projeto de Lei do Senado n9 271/79, de autoria do Sr, Senador 

Lftzuro Barboza, que dá nova redução ao caplll do urt, )9 du Lei nY 5.829, 
de 30 de novembro de 1972, que cria o Instituto Nacional de Alimentução 
c Nutriçüo (INAN), e dá outras providências, 

- Do Sr, Presidente da Comissão de Assuntos Regionais, encami
nhando u relação dos membros daquele Orgão técnico que visitará o Pro· 
jcto Jari c a SUFRAMA. 

2.3-0RDEM DO DIA 
- Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 

n• 124/79 (n• 216/79, nu origem), pela qual o Senhor Presidente da Rc· 
pública submete, à deliberação do Senado, a cscolhu do Sr, Carlos Frederi
co Duurte Gonçulves da Rochu, Ministro de Primeira Classe, du Curreira 
de Diplomuta, paru eKcrcer u função de EmbuiKador do Brusil junto it Rc
públicu Argentina. Apreciado em &CSsiio secreta. 

2.4- DISCURSO APÚS A ORDEM DO DIA 
SliNAIJOR NfLSON CdRNEIRO- A situuçilo do funciomrlismo 

público, em fucc du reforma poUticu sulariul pura os trubalh:tdores. 

2.5- DESIGNAÇÀO DA ORDEM DO DIA DA PROXIMA SES· 
SAO. ENCERRAMENTO. 

3- DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTERIOR 
- Do Sr, Senudor Murcos Freire, proferido nu sessi\o de I 1·9·79. 

4- RETIFICAÇi\0 

5- MESA I>IRETORA 

6- 1.11>1\I!ES E VICE-LIDEI!ES m: I'ARTII>OS 

7- COMI'OSIÇÃO llAS COMISSÚES I'EI!MANENTES. 
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ATA DA 152Y SESSÃO, EM 12 DE SETEMBRO DE 1979 
l'! Sessão Legislativa Ordinária, da 9~ Legislatura 

PRESJDI::NCIA DOS SRS. LUIZ VIANA, GABRIEL HERMES E GASTÃO MÜLLER 

iiS 14 //ORAS E 30 MINUTOS, ACIIAM·SE PRESENTES OS SRS. 
SEN,I DORES: 

Evandro Carrdra- Raimundo Parente- Aloysio Chaves- Henrique 
de La Rocque- José Sarney- Alberto Silva- Almir Pinto- José Lins
Cunha Lima- Humberto Lucena- Adcrbal Jurema- Marcos Freire
Lourival Baptista - Passos Porto - Luiz Viana- Dirceu Cardoso -João 
Calmon - Amaral Peixoto - Nelson Carneiro - Roberto Saturnino -
Murilo Badaró- Orestes Quércia- Benedito Ferreira- Henrique Santillo 
-Lázaro Barboza- Gastão MO \ler- Mendes Canale- Affonso Camar· 
go - Evelásio Vieira - Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A lista de presença acusa o com· 
parecimcnto de 30 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. lq·Secretário. 

E lida a seguinte 

GRUPO BRASILEIRO OA UNIÃO INTERPARLAMENTAR 

Brasília, 16 de agosto de 1979. 

or. 67/79 
A Sua Excelência o Senhor 
Senador Luiz Viana Filho 
Presidente do Senado Federal. 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que a Delegação do Se

nado Federal à 66• Conferência lntcrparlamentar, a realizar-se em Caracas, 
de 13 a 21 de setembro próximo futuro, ficou assim constituída: 

Senador Adalberto Sena 
Senador Bernardino Viana 
Senador Jorge Kalume 
Senador Jutahy Magalhiles 
Senador Mauro Bencvidcs 
Senador Tarso Outra 
Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência meus protes

tos de alta estima c consideração.- Deputado Raymundo Dlnlz, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - A comunicação lida vai à publi
cação. 

Sobre a mesa, projetas de lei que scrilo lidos pelo Sr. )9-Secretârio. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 269, DE 1979 

Permite ao lnbalhador-estudanle raltar ao senlço nos dias de 
provas esc:olares, sem preju(zo do salário, nos termos que especifica, 
Introduzindo Incisos no art. 473 da Consolldaçio das Leis do Traba
lho, aprovada pelo Docreto-lol n• 5.452, de I• de maio de 1943. 

O Congresso Nucionul decreta: 

Art. I• O art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-lei n"' 5.452, de tq de maio de 1943, passa a vigcr com o adita
mento dos incisos infra: 

VI - pura fazer provas cm estabelecimentos de ensino, de qualquer 
grau. 

VII - a fim de não sofrer desconto no salârio, o empregado-estudante 
comunicará ao empregador o diu cm que irâ deixar de comparecer ao serviço, 
com vinte c quatro horas de antecedência, c comprovurfl, mediante documen· 
to fornecido pelo dirctor ou respons6vel do estabelecimento de ensino, até 
cinco dius após u reuliznçüo das provas. 

Art. 2Y A presente Lei cntru em vigor à data de suu publicação. 

Justlficaçno 

A Comolidaçuo dus Leis do Trabalho faculta ao trabalhador não com· 
purecer no serviço, sem desconto no salário: por dois dias consecutivos, cm 
c:~so de morte do cônjuge, uscendente, descendente, irmão ou pessoa que vi· 
via sob sua dcpendênciu econômicu,uti: três dius seguidos por ocusiiío de cu· 
sumento: por um dia, em cuso de nuscimento, no decorrer du semnnn: por um 

dia cm cada uno, na hipótese de doação volunt&.ria de sangue: at~ dois dias, 
.rarn se alistar eleitor: c pelo período que tiver de cumprir o serviço militar. 

No Serviço Público, ao servidor é permitido faltar no diu que fal provas, 
seja qual for o cur~o que rcalii'.e, 

Mas ao trabalhador-estudante, o que mais precisa do gozo dessa prer· 
rogativa. com vistas :to dilnrgamcnto de sua qualilicação para o trabalho, e o 
conseqUente aumento de vencimentos, a este não contempla com essa vanta· 
gcm o contexto da Consolidaçilo das Leis do Trabalho. 

Cada dia é maior o número- principalmente de jovens- dos que ne· 
cessitam trabalhar para custear os próprios estudos. 

E todos nós que já fizemos centenas de provas escolares, ao longo de 
nossa formação, não podemos esquecer a preocupação e o nervosismo de 
quuntos silo submetidos a provas, ainda quando mantenham certo domínio 
sobre a mati:ria. 

Nuda mais justo, pois, conferir ao estudante cdetista o mesmo tratamen· 
to assegurado ao estudante estatutário. 

Conliamos, pois que a lembrança que nos ocorreu, de fazermos justiça 
ao trabalhador-estudante ansioso por progredir, é mais adequada e produti
vamente concorrer para o desenvolvimento económico do Pais, venha a rece
ber a acolhida a que faz jus, para que de logo a erijamos cm lei, depois de de· 
vidamente depurada pelo cadinho parlamentar das duas Ciimaras do Parla
mento Brasileiro. 

Senado Federal, 12 de setembro de 1979.- Orestes Quércla. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N• 5.452, DE I• DE MAIO DE 1943 
Aprova a Con§Oiidação das Leis do Trabalho 

'' ........ ' .. ' .. ' .. '' .... " ..... " ....... ''' ..................... . 
Art. 473. O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem 

prejuízo do salário: 
I - até 2 (dois) dias consecutivos, cm caso de falecimento do cônjuge, 

ascendente, descendente, irmão ou pessoa que, declarada cm sua Carteira de 
Trabalho c Previdência Social, viva sob sua dependência económica; 

II - até 3 (três) dias consecutivos, cm virtude de casamento; 
III- por um dia, cm caso de nascimento de filho, no decorrer da primei

ra semana; 
IV - por um dia, cm c.ada 12 (doze) meses de trabalho, em caso de 

doação voluntária de sangue devidamente comprovada; 
V- até 2 (dois) dias consecutivos ou não, para o fim de se alistar eleitor, 

nos termos da lei respectiva. ' 
VI -no período de tempo cm que tiver de cumprir a,; exigências do Ser

viço Militar referidas na letra ''c" do art. 65 da Lei n9 4.375, de 17 de agosto 
de 1964 (Lei do Serviço Militar). 

.. '.'''' ........ ' .... ' .................. ' .... '' .. '.' ... '.'.'.' ... . 
( ÀJ Comfs,çõts dt Cottstituiçdo e Justiça e de Legislação So

cial.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 270, DE 1979 

Introduz altoraçõ .. na Lei n• 3.207, de 18 de julho do1957, quo 
regulamenla as adwldades dos empree,ados vendedores, viajantes ou 
praclstas. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• O art. I• da Lei n• 3.207, de 18 de julho de 1957, passa a viger 

acrescido do seguinte pnrâgrufo único: 

"Art. JY • , , • , , , , • , •• , •• , , • , , , , , • , • , , , , • • • • • • • • •. • • • • • 
Parágrafo único. Os empregados que exercerem, total ou par· 

ciulmentc, u prolissão de vendedor, viajante ou pracista, ou cargos c 
funções equivalentes, sob qualquer denominação, süo vinculados, 
cxclusivumente, à cutcgorin profissional u que se refere cslu lei." 

Art. 2• O urt. 2Y da Lei n• 3.207, de 18 de julho de 1957, passa a viger 
com u seguinte redução: 

"Art. 2"' O empregudo vendedor tcrâ direito à comissão 
uvençndu sobre us \'endns que realizur. No cuso de lhe ter sido rescr· 



4404 Quinha·f~·lru IJ IJIARIO no {'()N(;!~ Ko,;so ~A{'I(il"AI. (Sl·cilu IIJ SL•h•mhw dl' 11,17•1 _, 

\'ad;~, cxprc..:s~amc:ntc. cnm c;..du~i\'idadc, uma J.on:llh: trabalho, ter:'! 
c~M: dircitü ~obre: a~ vendas ali rcali;.udols din:tumcntc pcln cmprcs;\ 
nu por um prcpl1~lu dela. 

* [I' A ~:nna de trah;llho do crnrreg;1dn vendedor podcr{l ~er 
ampliad;1, de ;tcordo com <IS necessidades da empresa. 

~ ~~' Scmprl' que, por conn:nkncia da cmprc~a cmpret-:adora, 
for o empregado viajante transferido du zunu dc tmbulho, scr·lhc-(t 
a~~cgurado, como mínimo de rcmuncruçllo, um salário corn:spon
dcntc it m.!dia dos 12 (doze) últimm mcsi!S anteriores à trunsferi:n
cin, acrcscidu de mais ::!51.'0 (vintc c cinco por cento), ressulvudo o di
reito de ser reparada qualquer lesão ao patrimünio do empregado, 
no cuso de redução du remuncrução, ntt forma do preceituado no 
arl. 468 da Consolidação da> Leis do Trabalho. 

§ 3~' Sempre que se exigir que o empregudo vendedor cfetuc 
cobrançus, ser-lhc:-í1 atribuída uma comissão de, no mínimo, I% 
(um por cento) sobre o valor da cobrança efetuudu." 

Ar!. JY Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4~' Revogam-se us disposições cm contrário. 

Justificação 

Como a experiência o vem demonstrando, à saciedade, n Lei fl9 3.207, de 
18 de julho de 1957, que regula as ati v idades dos empregados vendedores, via· 
jantes e pracistns. tem necessidade de alguns reparos, eis que algumas de suas 
disposiçõci ti:m prejudicado os integrantes dessa categoria de trabalhadores. 

A respeito, é de assinalar-se que o grupo formado por essa categoria é 
autõnomo, integrando-se no seu conjunto elementos que exercem as mesmas 
atividades, uns partindo da fonte de produção c outros da distribuição. 

Participam todos, no entanto, da rede de circulação e distribuição de 
mercadorias, unidos nos atas comuns de venda, compondo o agrupamento 
denominado "Vendedores, Viajantes c Pracistas", coletividadc homogênea c 
de associação natural. 

Referidos trabulhadores formam uma "categoria profissional diferencia
da", abrangc:ndo empregados vendedores c viajantes, que militam tanto no 
comércio corno da indústria, interligados cm um só bloco. A "categoria pro
fissional diferenciada" é a única, insusceptível de divisões. 

Todavia, a Lei n9 3.207/57 omitiu, injustificadnmcnte, algumas funções 
correlatus, que exercem parcialmente vendas, lacuna que tem gerado contro
vérsias de toda ordem na disputa de direitos legitimamente conquistados. 
Essas omissao pretendemos suprir com o acréscimo de parágrafo único uo 
apt. 1•. 

As demais alterações preconizadas ti:m por escopo garantir ao cmpregu· 
do vc:ndedor a irredutibilidade de remuneração, quando transferido de zona 
de trabalho, assim como proporcionar-lhe uma comissão, quando~ compeli· 
do a efetuar cobranças. 

Assinale-se, por derrudciro, que as modificações propostas nos foram su· 
geridas relu Fc:deraçü.o Nacional dos Empregados Vendedores e Viajantes do 
Comércio. 

Sala das Sessões, 12 de setembro de 1979.- Nelson Carneiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 3.207 - DE 18 DE JULHO DE 1957 

Regulamenua as nth•ldades dos empregados nndedorcs, viajantes 
ou pracistas. 

Art. 111 As atividades dos empregados vendedores, viajantes ou prncis
tas serão reguladas pelos preceitos desta lei, sem prcjufzo das normas estabe· 
lecidas na Consolidação das Leis do Trabalho - Decreto-lei número 5.452, 
de I• de maio de 1943- no que lhes for aplicável. 

Art. 29 O empregado vendedor terá direito U comissão avençada sôbre 
as vendas que renlizur. No cuso de lhe ter sido reservada expressamente, com 
exclusividade, uma zonu de trabalho, terú esse direito sobre as vc:ndus ali rea
lizadas diretumente pela emprcsu ou por um preposto desta. 

§ 19 A zona de trabalho do empregudo vendedor poderá ser ampliada 
ou n:stringida de acordo com a ncccssidudc da empresa, respeitados os dispo
sftivos desta lei quunto à irredutibilidade da remuneração. 

§ 2Y Sempre que, por conveniênciu da empresa emprcgudoru, for o cm· 
prcgudo viajante transferido da lona de trnbttlho, com redução de vuntagens, 
ser-lhe-fi assegurado, como mfnimo de remuncruçilo, um sull!rio corrcspon· 
dente i1 médiu dos 12 (doze) últimos meses, unteriores à trunsferi:nciu. 

( it1· Comi.l'.l'ii,•s t!t• Cunstlwictio I' Jus tira e dr Ll'f:i.l'lartio Social.) 

O SIL l'nESIDF~TE(LIIil \'1ana)- o~ rrojclllSl[lle vêm Jc~cr lido~ 
ser;\n rublicallos c remetidos às Comissôcs competente~. 

Sohn: a mc.•;;t, cmnunicuç;atl que s~.:r:'t lida relo Sr. 1 v.se~.:r~.:t;'trít). 

f: /ida (/ .l't'~I/IÚ/1' 

Brusfliu, I~ de setcmhro de I 'lN 
Senhor l'rcsidcntc, 
Nn~ termos Jo ~[\'do art. 10 do Regimento Comum, tenho u honra dc 

cnmunicur :.1 V. Ex•. rara os devidos lins, yuc esta Liderança dclihcrou pro· 
rnr a suhstituicào dos nobres Srs. Scnudore:; Jorge Kulumc c Bernurdino Via· 
na pelos nobres Srs. Senadores José Guiomard e Gastão M üller, na Comissão 
·Mista do Congresso Nacional, que dará pureccr sobre o Projeto de Lei n1• 
I H, de 1979 (CN), que ••autorila a doação, pelu Superintcndênciu da Amazô
niu- SUDAM, de Me:~ de terreno que mcncionu, situadu no Municipio de 
Marabá. no Estado do Pm:.'1, c dú outms providências", · 

Aproveito :1 oportunidade p:.1ra renovar os protestos da mais altu cstimu 
c distinw consider:1çilo. - Aln~·slo Cluncs, Vice-Lider da Maioria, no exercí
cio da Lider:mça. 

O SR. PRF.SIDENTF. (Luiz Viana)- Scrào feitas as substituições soli
cit;:~dus. 

Sohre a mesa, requerimento que sl!rúlido pelo Sr. [9-Secrctitrio. 

t lido o Jeguintr 

REQUERIMENTO N• 317, DE 1979 

Requeiro, nos termos do art. 367 do Regimento Interno do Senado Fe
deral, o desarquivumcnto do Projeto de Lei do Senado n9 80/78, que '"altera 
dispositivo do vigente Código de Processo Civil (Lei n9 5.K69, de II de janeiro 
de 1973)." 

Sala das Sessões, 12 de setembro de 1979.- Oresles Quércla 

O SR. PRESJJJENTE (Luiz Viana)- O requerimento lido será publica· 
do c inclufdo em Ordem do Dia nos termos regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A Presidência recebeu, do Presi
dente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, o Ofício n' S/23, de 1979, 
(N11 512/79-GP, nu origem), cncurninhando o relatório e o parecer prévio 
sobre as contas do Governudor do Distrito Federal relativas uo exercício fi. 
nancdro de 1978, juntamente com os balanços da administração centralizada 
c o balanço consolid;,tdo du Secretaria de Finanças. 

Nos termos do art. 393 do Regimento Interno, a matéria será despacha· 
da à Comis.~ão do Distrito Federal, a fim de ser elaborado o respectivo projeto 
de resoluçüo, que scrú apreciado pelas Comissões de Constituiçüo e Justiça e 
de Fin:mçus. 

O SR. PRESIIJENTE (Lui7. Viana)- Concedo a palavra ao nohre Se· 
nadnr Lourival Baptista, orador inscrito. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Lê o seguinte discurso. 
Sem revisão do orudor.)- Sr. Presidente, Srs. Scnudores: 

Há muitos anos a figura de militar exemplar do Brigadeiro Délio Jardim 
de Mattos granjeia admiração da Nação, que nele identifica um dos mais bri· 
lhantes discípulos do Brigadeiro Eduardo Gomes, padrão de civismo c patro
no da Aeronáutica. 

Tunto pelo cargo que ocup:t, de M tnistro du Aeronáutica, como pela cs
lrciw umi..:adc que o liga uo Presidente da Repúblicu, o Brigudciro Dêlio Jm
dim de Maltas tem com talento c probidade: exercido pupel de import:incia 
puru o encotminhumcnto da ubcrtur:t gradual c scgurn, política com que o 
eminente Presidente Joilo Buptista Figueiredo almeja não só :1 rcdcmocrati· 
zuçUo do f>ais como 1.1 criuçüo de instituições democráticus sólidas, que us~c· 
gurcm, cm definitivo, liberdade com rcsponsubilidade u todos os brusilciros. 

Mesmo numerosos daquc:Jes que criticum o processo de gruduul distc:n
siio político-institucionul, reconhecem o uccrto dc.~su açiio segura, indisrcnsít· 
vcl pum que choques diversos, sobretudo ideológicos, ntlo nos venhum u co· 
locar cm situuçfw perigosu, de confronto que redundasse cm malogro do c~· 
forço de aprimoramcnll) t.lcrnocr{tticn. 

Tornou-se lugur-comum dizer que vivemos dias difíceis, soh todos os :.tS· 

rcctm. Ncccssitrio que todos ouçamos, com atcnçiio, udvcrtências c con ... c· 
lhos de volc.~ IIUioriladus como a do Ministro dn Acronitutica, vcrd~1dciru de· 
mu~.:ratu c, cmno tal, preocupado com o ruturu imediuto de nossas insti· 
tlliçtk~. 

No Liltinw dia 6, n Brigadeiro Délio Jurdirn de Muitos distribuiu i1 im
prensa notn cuju cnntc(ldo merece an:'disc umuis utentu, plenumcntcjustifica
do o dcstuquc com que toJa a imprensa a ruhlicou. 

'!,_..,_~_,.....-------·-....,--..,.----~----.,-..--------.,--
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Alguns comcntmistas idcntiticarmn a nota do Ministro Délio J:1rdim de 
Mattos como "diplomúticu". Creio, Sr, Prc:sidcntc, que buscar, csmiuçar fa· 
tos que porventura teriam dctcrminado a no tu a que: aludimos, é de somenos 
import:incia. Isso porque: o pronunciamento do Ministro tem grande signili
L:<Jdo, que lhcl: dado pelo próprio conteúdo da notll, esta, sim, merecedom de 
<Jtcnçào c medituçiio por parte: de todos os brasilciros bem intencionados, 
preocupados com a melhor solução de: nossos múltiplos problcmas. 

O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA - MA)- Permite V, Ex• um 
aparte:1 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Com muito prazer. 
Senudor Henrique de La Rocque. 

O Sr. Henrique de Lo Rocquc (ARENA- MA)- Nobre Senador Lou· 
rival Baptista, V, Ex• está formulando considerações que, uo nosso entcndcr, 
são marcantemcntc justas c indiscutivelmente merecidas. O Tenentc
Brigudciro Délio Jardim de Mattos é, na realidade, um exemplo de postura, 
de conduta militar que só encómios merece. Deixando o comando d:1 Zona 
Aérea do Est<Jdo do Paraná, passando a comandar a agitada Zona Aérc:.t de 
São Paulo, rccorda-sc, por certo, bem V, Ex• do sequestro do Electru, cuja 
operação de resgate ele pessoalmente comandou e, sem o sacrifício de um:J vi
da, a a~:ronavc foi retomada e o sequestrador, vivo, scm nenhum<~ lesão física. 
S, Ex•, convém assinalar, passou pela Corte Castrense, lá se conduziu, na o pi· 
ni5o de todo.~ <~qucles que participam da vida dos julgamentos, da form:1 de ~c 
conduzir dos Ministros do Superior Tribunal Militar: julgando com rigor, 
mas julgando sempre com humanidade; era um dos componentes da toga ca~
trense que mais mereceu respeito e admiração dos militantes da Advocacia Pe· 
nal Militar. Deixando o Tribunal Militar c hoje Ministro da Aeronúutica, é 
do conhecimento de V. Ex'- porque é da Casa que:, na solenidade no Cam· 
pos dos Afonsos, ele abriu aquele importante departamento da aeronúutica 
:ms seus ex-companheiros que foram cassados pela Revolução, reformados 
por cla. E para nós, m:mmhenscs, ato e o gesto de S. Ex• teve um signilicado 
muito especial, porque lá retornou um herói da FEB, um comandante da cs· 
quadrilha da vitória brasileira, o Coronel Ruy Moreira Lima. O Coronel Ruy 
Moreira Lima, companheiro de infância de todos nós, do Senador Alexandre 
Costa, meu c do Senador José Sarney, teve chance, ao lado do ex-Ministro 
Nero Moura, de louvar o gesto daquele Ministro, que não só se sentia bem 
com seus companheiros, mas que pedia que eles lá retornassem quando bem 
quisessem e entendessem. Felicito·o, Senador, porque o Brasil precisa de ho· 
mcns tais, o Brasil tcm necessidade de comandantes a altura do Brig:1dciro 
Délio Jardim de: Mau os, que faz da farda, que faz da posiç;lo que ocup:1, umu 
amostragem permanente de como se: pode comandar com dignidadt:, m:1s 
~.:om respeito total àqueles que são comandados, respeitando intransigente· 
mente uquilo que cham:1mos, nós todos, os direitos humanos. Fclicito-o, 
nobre Senador, pelas admirilveis considcruções que: está a fazer :1 um dos ho
mcns que mais merecem o meu respeito e a minha udmiração na J>átri:1 br:~si
lcira. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Sou muito grato a 
V. Ex•, eminente Senador Henrique de Ln. Rocque, por esse brilhante: depoi· 
mente que dá a respeito da personalidade do Brigudciro Délio Jurdim de 
Mattos. Endosso as palavras de V. Ex•, e sei da grande personulidadc desse 
militar de escol, desse grande brasileiro, desse grande patriota, desse gr~mde 
democrata que é o Brigadeiro O~ tio Jardim de Mattos. O depoimento de V. 
Ex• enriquece muito o meu pronunciamento que faço, na tarde de hoje, no 
Senndo Federnl. 

Frisou o Ministro que somente "desarmundo os espíritos, conciliando, 
estendendo ns m5os, poderemos atingir níveis de entendimentos c respeito, 
que nào comprometam o futuro polilico do Pnls, a viabilidudc da dcmocracia 
01 que todos aspirumos", Este tn:cho ~denso de significado c merece intcgml 
apoio da parte de todos que almejam pura o Brasil um regime democrútico 
sólido e de incessnnte aprimoramento, Nu verdndc, o Brigadeiro Délio Jm
dim de Mnttos n.:nfirmou, mnis um<l vez, seu apoio 1\ politicn traçadu pelo 
Presidente dn República, de acordo com seu compromisso democríHico. Poli· 
ticu que cstí1 sendo st:guida com lirmeza c lucidez, n despeito de todas as dili
culdudcs, pelos que nspimm o :1pcrfciçoamento dcmocr{ltico, conforme disse 
o Ministro. 

Sem desarmar os espíritos, sem o espirita de concilinçl1o, extrcmmnentc 
difícil serú o alcance da :1spiruçào nncionul por um regime demm:rútico, de li
ht:rdmle c responsabilidade para o accler:uncnto do prngrcs~o brusileiro. 

A IHit<l do Ministro, portanto, repett: o qut: tem sido reiteradamente a !ir· 
mudo pelo Presidcnll: Jo;1o Uitptista Figueiredo, pdos Ministros do Exér
cito c da Marinha t: pelo próprio Urigo1dciro Délio Jarl1im de Mattn~. 

Soh certo aspecto, repetiria o óbvio, tão nítidos c públicos os compro
missos do Governo e das Forças Armadas para com a Naçilo. 

O carC1tcr aliciai da nota distribuída da à Imprensa nào deixa dúvida!-. de 
pm~uir importilnciu e.1(ccpeiun:d, numu :1dverténcia que brasilciro rc~pumú
vcl algum tlt:vc deixar de meditar, para apoiar, com discernimcnto, ;1 açüo do 
Governo, hoje como ;.1manhã. Advertência bem explícita no trecho cm que o 
Ministro da Aeronáutica alirma que "a Revolução nilo está em julgamento c 
muito menos o,~ que ddu participaram. Os que lutaram c venccram naquele~ 
dias ~ombrios da vida nacional, que se definiram quando tudo cra incerto. 
que arriscaram suas vidas por valores c convicçõcs, não serão. agora. vitimas 
tla memória fraca dos homens", 

E por demais claro: que nUo se tente aproveitar a libcrdade para destruí
la, subjugando·nos a ideologias que nào aceitamos no passado e não aceilílre· 
mos cm époc:1 alguma. A preocupaçUo democrática não implicará no cessar 
da vigiliincia democrática, para que o Pais venha a correr o risco de: sucumbir 
ao que esteve exposto nos idos de 1962 e 1963 e de que: foi salvo pela Revo
lução de ó4! 

Sr. Prcsidcnte, a nota distribuída pelo Ministro da Aeronúutica é de 
grande limpidcl. E lirmc. Sua linguagem não permite: dúvidas ou confusõcs. 
tal a clarcl;J de seus lermos. Sua importância é, a meu ver, bastante grande, 
preocupado seu autor com os dias de hoje, m:1s com as vistas voltadr1s par:1 o 
amanhã. Ncçcssário, assim, que ela conste de: nossos Anais, o que ora requei· 
roa V. E.~• h1rn<1ndo-a partt: integrante dt.'Stc meu pronunciumcnto. (Muito 
bem! Palmas.) 

{)OCUMf.NTO A QUE. SE. Rt'Ff.Rf. O SR. LOURJVAL 
IJM'TISTA, EM SEU 0/SCURSO: 

DELI O: SO A CONCILIAÇÃO 
PODE LEVAR A DEMOCRACIA 

BRAS! LIA (O GLOBO)- Em nota distribuída ontem, o Ministro da 
t\cron;iutka, Brigudciro Délio Jardim de Maltas, disse: que somente "'dcsar· 
mando os espíritos, conciliando, estendendo as mãos, podcremos atingir 
níveis de entendimento e respeito, que não comprometam o futuro politico do 
Pais, a viabilidade da democracia a que todos aspiramos". 

O documcnto, na íntegra, é o seguinte: 
··como é do conhecimento público, este Ministério, através do titular d:1 

pas\:1, tem demonstrado, inúmeras vezes, a sua perfeita identificaçilo com o 
pcns:~mento do exm11 Sr. Presidente da República, no que concerne ao preces· 
so de abertum politica. 

"E~ta identilic:1ç;io decorre, acima da visão ideológica, da certeza'deque 
somcntc dt:s:1rmando os espíritos, conciliando, estendendo as mãos, podt:rc
mos atingir nfveis de entendimento c respeito, que nUo comprometam o futu· 
ro politico do País, •1 viabilidadt: da democracia a que todos uspiramos. 

"N5o podemos ficar indifcrentes, entretanto, à sistemática campanha de 
Jifam:1çrto c desg:1slc cmprccndida contra companheiros da ForçaJ\ére:J Bra· 
silcir:l. 

"Saibam os companheiros da Forçu Aérea, atingidos por essa in~.:onfcs
súvcl campanha, que d:m1os o dcvido v:1lor :to relevante p:1pcl que dcscmpe
nh;mun cm dt:fcs;.l da Revolução c que a eles jamais faltaremos, pois t:ntcndcr 
o presente nãu implica cm renegar o passado. 

"A Revolução não estú em julgamento e muito menos os que dcl:t p:1rti· 
cip:tr<lm. Os ~JUt: lut:H:un c venceram naqueles dius sombrios da vid:~ nacio
n:ll, lJUC se dt:linir•Jm quando tudo era incerto, que arriscaram su:ts vidas por 
v;dorcs c convicções, nilo serão, agora, vítimas da memória fmca dos h o· 
mcns," 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a p:liavra no nohrc Se· 
n:1dor Evandro Carreira. 

O SR. J:'V,INDRO CARREIRA PRONUNCIA OISCURSO 
QUI:', F.NTRJ:'GUE A REVISA O {)0 ORAOOR, SERÁ /'UBLI· 
CAOO POSTfRIORMENTE. 

O SR. JAISON BARRETO (MDB- SC)- Sr. Presidente, pe-ço ara· 
lavru par:1 um:1 comunic11çl1o urgente, em nome du Liderunçu. 

O SR. PRESIDENTE (Luil Viana)- Concedo a palavra ao nohrc Se· 
nador Jaison Bmrcto. 

O Sll. JAISON BARRETO (M DB- SC. Lê o seguinte discur"'·)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadnres: 

lO milmim:irns de carvão de Sanlil Catarina estilo cm greve por mdho
rc .... ~:nndiçôcs de vida, reivindicuntlo 100'.!(, de aumento de s:llúrio c mellwrio1 
da~ condiçôcs de scguro1nça do trahallm. 
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O quadro, hoje, na região c:1rbonífcra de meu Estado, tnnto no que con· 
cerne à disposição dos trabnlhndorcs, quanto l1 inscnsibilidudc do Governo c 
dos patrões, cm nuda difere dn cen:1 que já nos cansamos de assistir, nestes úl
timos dois unos. 

De um Indo, os trabalhadores aprendem que só podem contar mesmo 
com suu própria organizaçiio e disposição de luta para terem o acesso nos be
nefícios minímas da cultura moderna, que lhes rouba muito dn própri:1 nntu
rez:~ c dignidade humana. De outro, o Governo c as elites bencticiúrius nada 
aprendem, Agem pela procrastinuçào, esperando que as duras condições de 
vida do tmbalhador venham a domá-los nu submissão. Usam o recurso da 
declaração de ilegalidade, igualmente inócuo, quando sul ta à vista de todos 
que as clusses dominantes munictam a Justiça, para conter o desenvolvimento 
da história, c manter seus odiosos privilégios à custa da danação de todo o 
povo. E não hesitam, finalmente, em usar os métodos truculentos da sclv:~ c 
da pré-história para "dialogar" com os verdadeiros artífices da riqueza nacio
nal, que são os trabalhadores. 

A miio do Presidente Figueiredo, estendida cm conciliação, traz, no pro· 
longamento, o braço autoritário da repressão do Ministério do Trabalho, na 
vai melínua c inconcludente do Sr. Murilo Macêdo, cuja insinceridadc se 
apóia em duas tenazes: o braço da lei patronal - que no modelo brasileiro 
toda a legislação é patronal - c o cutelo do gcndarmc. 

Se, no dizer de Ortega y Gasset, "a conformação do eu é a sua circuns
tância",.estamos assistindo, em Santa Catarina, c no conjunto das greves bra
sileiras, o encontro de dois universos ideológicos irreconciliáveis, pois en
quanto a circunstância do Presidente da República é a equitação e o h altero fi. 
lismo, a homenagem cortesã dos subservientes do Poder ou a iluminação 
feérica do iodo e do mercúrio dos salões; a circunstância do mineiro é a pá, a 
picareta, o duro cantata de metal das vagonetas, a visita e a homenagem da 
doença. 

Como se pode esperar que a consciência do Ministro Mad:do se abale, se 
envolta cm preocupações que visam à garantia dos privilegiados, a par da se
gurança dos poderosos? Em sua circunstância de Eloin, a vida do mineiro de 
carvão é uma fantasia de H. G. Wclls, cujos Morlocks só saem à noite, p:m1 
lhe provocar pesadelos de burocrata bem sucedido, 

Os mineiros do carvão também praticam haltcrontismo, Sr. Presidente c 
Srs. Senadores, não como esporte, mas como um desempenho comum da 
vida diária, na atividade produtiva. O choro dos patrões o comprova. A greve 
de 500 operários, só na Carbonífera Barro Branco, de Laura MUIIer-SC, 
mostra que nestes dias os operários estão se recusando a carregar 800 tonela· 
das diárias de carvão, deixando de entregar aos patrões quase setcct:ntos mil 
cruzeiros. Cada mineiro de Barro Branco carrega mais de uma tonelada 
diária de pedra e cinzas para a construção desse ••feitiço brasileiro", que é u 
obra insensata de 15 anos de arbhrio, com a chibata c o pclourinho nos calca
nhares. 

Quem quiser ter uma idéia csmaccida do dia-a·dia do mineiro, sem descer 
aos porões onde o progresso é partejado hora a hora, que contemple um qua· 
dro de Van Gogh, com seus céus avermelhados c suas figuras angulosas! O 
céu vermelho é a percepção da realidade com os olhos congestionados de san· 
gue c desespero, porque Van Gogh também trabalhou nas minas de carviio. 
literalmente desceu ao inferno c ressurgiu dos mortos para elevar-se à ex
pressão da arte mundial com a arrogância revolucionária de seus pincéis. Sua 
loucura c sua rebelião é a perspectiva mais ati mista para quantos trabalham 
hoje nas minas do País. 

O patronato nacional tem feito das greves um pretexto para o cantochiio 
da mendicância. Aproveitam-se delas para aumentarem ilimitadamente suas 
rendas, pedindo subsidias ao Estudo e cscorchantes elevações no tabelamen
to. E se dão ao luxo de fazer forfait, ameaçando com o fechamento de suas 
minas, com o desemprego de humildes trabalhadores c com o prejuízo global 
das comunidades em que operam, Ora, o Governo não pode ficar indiferente 
i1 maniputuçào de toda 11 sociedade pela birra individual c minorit(triu de 
meia dúziu de privilegiados. Os trabalhadores já pugarum regiamente pelos 
desacertos da política cconõmica dos Governos do Movimento de 64, A clas
se médiujil vem participando, há muito tempo, solidariamente, desse mesmo 
sacrifício. E agora é durumente mingidn com todas as medidas de comhate t1 
innuçUo, como se ela c os operários fossem os únicos rcsponsúvcis. 

Mas niio! O sctor financeiro também é rcspons:lvel. O setnr 
lntifundiúrio-exportndor tnmbém é responsável. Os bcneficiúrios cstrnn!!ciros 
do imperialismo tllmbém siio rcspon.~úvcis. A nobrezu du mineração tmnhêm 
precisa pagar impostos. 

Por isto, não é horn de uccitur as ameaças do senhor feudal Deputado 
arcnista Sehastiiio Neto Cnmpos, de que fechuriu ns minm. Que a respn.~tu dn 
Governo ao ./iJrj(lit tio patronato injusto c urrogunte sejn u cstatizuçihl das 

suas minas, por tratar-se tlc selo r estratégico fundamental;lo descnvolvimcn· 
to, hoje agravado pela crise mundial de energia. Que o EsUJdo exproprie esses 
aproveitadores, seja pela gcstiio direllt, seja pclu co-gcstiio, scju pel:1 autoges
tào, :1 fim de garantir o pleno emprego n:1 (trea carbonífera, pagando salários 
condizentes com a dignid:1dc do trabalh:1dor. Que o Estudo seja o gestor do 
desenvolvimento local, rcaplicando os gunhos da indústriu extr:lliva do cm 
vUo na comunidade cm que :1 riqueza unorou, atruvés da SIDERSUL, como 
a resposta mais apropri:Jd:J u insensatos como o Presidente Fidcllis Baruto, da 
l,utronal Minerador:1, que declarou aos jornuis de Suntn Catarina "que :1 

fome não existe", que "o salário d(1 pura a roup:1 eu comida'" c que "o resto é 
luxo", O luxo dos mincradores, que mundam suas famílias em vilegiatura nas 
c:1pitais mais desenvolvidas ou no exterior, à custa do sacrifício do mineiro, é 
que precis:~ acabar. 

O Sr. José Llns (ARENA - CE) - V. Ex• me permite um aparte'! 

O SR. JAISON BARRETO (MDB- SC)- Com o moior prazer. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Senador Joison Borreto, todo oBro· 
sil acomp:~nha os movimentos de reivindicução salarial que, ultimamente, 
tém surgido por todo o território brasileiro. Mas o País todo tnmbém reco
nhece o equilíbrio c a justeza com que tem agido o Governo Federal ... 

O SR. JAISON BARRETO (MDB- SC)- Principalmente com r<· 
lação ao Sindicato dos Bancários de Porto Alegre que teve os seus presidente 
c toda a Dirctoria presos. t uma questão de cnfoque. 

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Sim. Pelas rozõcs que V, Ex• conhc· 
ce. Mas o que desejo deixar claro é que concordamos com as justas reivindi
cações dos trabalhadores. Não concordamos, porLm c ao contrário, protesto 
cm nome da Maioria é contra os tennos agressivos da parlenda de V. Ex•, c 
sobretudo contra a maneira insólita com que V. Ex• se refere ao Senhor Presi
dente da República. Cust:~-me crer, nobre Senador, que homens de bem do 
seu P:~rtido possam :~ccitar os termos com que V. Ex• fala em seu nr·me. Ao 
consignar este protesto a Maioria se reserva o direito de contestur st:mpre que 
necessário essa arbitrariedade. 

O SR. JAISON BARRETO (MDB- SC) -Incorporo o seu opurtc, no 
certeza de que teremos a oportunidade de discutir o drama cm que vivem mi
lhnrcs e milhares de mineiros do meu Estado e que ouso, apesnr da discordán
cia de V, Ex•, defender com o maior calor. 

Por isso é que desta tribuna, Sr. Presidente c Srs. Senadores, cumprimen
to especialmente os trabalhadores da Carbonifera Barro Branco, de Laura 
Müllcr, cuja luta heróica de mais de 15 dias, enfrentando as mais adversas 
condições, acabou sendo a vanguarda de um movimento reivindicatório que 
hoje empolga 10.000 mineiros de todo o Estado c arrasta outras c:1tegorias 
profissionais em sua reivindicação por melhores condições de vida, num 
exercício de organização e conscientização que contribuem para a transfor
mação deste Pafs numa democracia. 

E quero, ao mesmo tempo, prestar a meus cocstaduanos de toda a região 
carbonífera. a minha müis entusiástica, mais ampla, mais geral c mais irrestri
ta solidariedade. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

José Guiomard - Eunice Michilcs - Gabriel Hermes - Alexandre 
Costa- Hclvídio Nunes- Dinarte Mariz- Jessé Freire- Milton Cabml 
- Arnon de Mello- luiz Cavalcante- Teotônio Vilela- Gilvan Rocha 
- Lomunto Júnior- Moacyr Dalla- Hugo Ramos- Itamar Franco-
T:~ncrt:do Neves- Franco Montara- Vicente Vuolo- Pedro Pedrossian 
-José Richa - leite Chaves - Jaison Burrcto - Lenoir Vargus. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Atruvés do Mensagem n• 124, de 
1979, o Senhor Presidente da República submete il deliber:1çüo do Senado a 
cscolhu do Sr. Carlos Frederico Duarte Gonçalves du Rochu, Ministro de 
Primeira Clusse, da Cmrcim de Diptomatn, paru exercer u função de Emhai· 
x:1dor do Brusil junto ti Replihlic:l Argcntinu. 

Pnru :1 apreciaçf1o da mutériu, a Presidência convocu sessão extraordi
núriu a realilm-se hoje, i1s dezoito horus c trintu minutos, 

O Sll.I'RESIIlENTE (Luit. Viam1)- Estil finda a Horn do Expediente. 
P:lSMI•SC ú 

ORDEM 1>0 DIA 

Item I: 

Vntat;iill, crn turno lmico, do Projeto de Lei da Cilmara n1• S, de 
1976 (nl' 4·1~/75, na Cusa de origem), que institui n Plano Nacional 
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de Moradi:1- PLAMO, pura as populações cnm renda faniiliur uté 
5 (cinco) sulúrios mínimos rcgionuis, c dctcrmin:t outras provid~r~· 
cins, tendo 

PARECERES, sob n•s 417 a 420, do 1979, das Comissões: 
- de Economia, favor{IVcl; 
- de Leglslacào Social, favorável uo projeto, nos termos do 

substitutivo que oferece, com voto cm separado dos Senadores L:"i· 
;o:aro Barboza, Henrique de la Rocque c Domício Gondim; 

-de Constieuldo c'Justlça, pela constitucionalidade c juridici
dndc do projeto c do substitutivo da Comis.~ão de lcgisluçUo Social; 
c 

-de Flnancas, favorável ao substitutivo du Comissão de lcgis
laç5o Social com duas subemendas que apresenta, 

A mutéria constou da Ordem do Dia da sessilo anterior, tendo a votaçUo 
adiada por falta de quorum. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. J9.Sccretário. 

E lido o st•guinie 

REQUERIMENTO N• 328, DE 1979 

Nos termos do urt. 350, combinado com o art. 310, alínea ••c", do Regi
mento Interno, requeiro adiamento d<J votaçUo do Projeto de Lei da Câmara 
n~' 5, de 1976, a fim de ser feit<J nu sessão de 19 do corrente. 

Sala das Sessões, 12 de setembro de 1979,- Murllo Badaró. 

O SR. PRESIDENTE ( Luiz Viana) - Em votação o roquorimento. 

O Sr. Lázaro Barboza (MOO- GO)- Peço a palavra para encaminhar 
ii votaçiio. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao Senador 
Lázaro Barbo;o:u, para encaminhar a votação, 

O SR. LÁZARO BARBOZA (M DB - GO. Para encaminhar a v o· 
tacão.) - Sr. Presidente. Srs. Scn<Jdores: 

E longa a tramitação do projeto de autoria de um eminente: purlumc:nto.lr 
l1:1 Ali<~nça Rcnov~dora Nacional na outra Casa do Congresso, instituindo a 
f·l<~no Nacional de Moradia - PLAMO- objctivundo oferecer condições 
para que o sistema financeiro do BNH construa casas para serem alugadas, a 
baixo preço, p<Jra a populaçilo de baixa renda, com opção de compra, possi
bilitando àqueles que, de imediato, não possam se inscrever em nenhum pro
gmma hubitacional, c que possam, através de aluguel módico, ter um teta 
para morar. Ontem, sustentamos, desta tribuna, toda a Bancada do Movi
m•:nt~ Dcmocrútico Brasileiro, a necessidade de aprovação desse projeto. 

Esse projeto, que não foi concebido na Bancada do M DB, mas é da lavra 
do eminente Deputado Salvador Julianclli, da Aliança Renovadora Nacio
nal, tramitou em todas as comissões técnicas da Casa, ao longo de qu<~tro 
.:~nos, recebendo os maiores c:ncômios de figuras que hoje não estão mais nes· 
li.l Casa, mas que aqui souberam honrá-la c dignificá-la, como o saudoso Se· 
n:.:dor Domício Gondim, da P<~raiba, que tinha interesse nu aprovação do 
projeto, e o ex-Senador Ruy Santos, que em nome da Buhiu ornava o Scn<Jdo 
Fedem! <Jté a legislatura p<~ssada. Entretanto o tempo foi passando c, dormi· 
do nos escaninhos, só agora esse projeto chega cm plenário. A Maioria, on
tcm, prctCndia rejeitá-lo, c foi preciso que a Bancada do MDB enfrentasse 
essa batalha purl<~mentar pura evitar que o projeto fosse arquivado, 

Hojc jú surgiram nov:1s luzes. O eminente Vice·Lider Murilo Baduró, 
qm: responde pcl01 Liderança do Governo, dá-nos ci~ncia de que tem, depois 
de consultar as autoridades governamentais, interesse nu aprovação du mu· 
tériu, c que havia entrado cm entendimento com o Dcputudo Julianelli para 
lJUc fosse pedida a ultcração du dat<J de votação do projeto. para que ele ussirn 
pudesse receber o apoio da Maioria e, finalmente, ser encaminhado :10 Puli1· 
do Presidcnciul puru u sançUo. 

De fornm que, Sr. Presidente, a Oancudo1 do Movimento Democrútico 
Brasileiro irir concordar com o ;.rdiumento e votarú f;~voravelmcntc uo rcquc· 
rimcnto do eminente Líder do Governo, na certe;o:a de que, nu duUI u ser nmr· 
cadu o projeto venlw a ter uprovuçiio mnnsa, pucífica e trunqUila, por ser de 
gmnde interesse dos tmbulhadorcs brusileiros c sobretudo duqucles mais 
uharH.Ion:1dos pela fortunu. (Muito bem!) 

sa.) 

O SR, I,RESIDENTE (l.uiz Vimm)- Ern votaçiio o requerimento. 
Os Srs. Scnudores que o aprovum, queimm permanecer sentados, (Pau· 

Aprovado. 
Aprovm1o o requerimento u matérit1 suirú du Ordem do Diu pura a clu 

retornar na data fixudu. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Vianu) - Item 2: 

Vowção, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n\' 
272, de 197M, do Senador Otto Lehmann, que dá nova redução ii ali· 
nca u, do art. 32, da Lei n•4.591, de 16 de dezembro de 1964, tondo 

PARECER, sob n• 491, de 1979, da Comissão: 
- de Conscltulcio e Justiça, pclu constitucionalidade, juridici· 

d<Jde c aprovação. 

A matéria teve sua discussão enccrrad<J na sessão anterior, tendo a vo· 
tação adi<Jda por falta de quorum. 

Em votação. 
Tem a palavra o nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Para encaminhar a votação. 
Sem rcvisUo do or<Jdor.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

O presente projeto, de autoria do ex-Senador Otto Lchmann, foi desur
quivado por iniciativa de requerimento de minha autoria c trata do condomí· 
nio cm edilicaçõcs e incorporações imobiliárias. 

Sr. Presidente, há tempos, também de minha autoria, requeremos o dc
s<~rquivamcnto de um projeto do mesmo ex-Senador Otto Lehmunn, que dig
nificou a Bancada de São Paulo, aqui nesta Casa, sobre o loteamento urbano 
no Pais, cm cidades acima de 50.000 habitantes, iniciativa coibindo os absur
dos, <IS injustiças c os expedientes escusas praticudos por algumas imobi
liárias c grileiros, que deixavam no ar os compradores de lotes desses supos
tos loteamentos. O Senado já aprovou este projeto. 

Hoje, Sr. Presidente, requeri o dcsarquivumcnto porque o projeto tum· 
bi:m é de sumo interesse para todos os brasileiros que negociam com con· 
domínio em edificações c as incorporações imobiliárias, ainda mesmo quan· 
do as açõcs dcsapropriatórias se encontram em andamento. O projeto do 
nobre Senador Otto Lchmann coloca uma alinea apenas, um acréscimo, um 
01dcndo ao final do art. 32 da Lei n94.591, de 16 de dezembro de 1964. E esta 
alíneu estabelece o seguinte: 

" ... ou, ainda, certidão expedida pelo Juízo de ação de desapro
priação, comprovando a i missão do órgUo público expropriante na 
posse de imóvel expropriando." 

Sr. Presidente, portanto, at~ neste caso, todos os interessados t~m direi
to, quando, pela lei anterior, não tinham direito algum ncst;.J, fase da açUo, 

Sr. Presidente, i: legítima a colocação desta alínea ao final do artigo, e a 
nobre Comissão de Constituição c Justiça deu o seu parecer pela constitucio· 
nalid<Jde, pela juridicidade c pela aprovação, 

Chamo a <~tenção d<J nobre Bancada da ARENA para um projeto justís
simo que atende às reivindicações de grandes construtores, investidores, com
pmdorcs de terrenos e outros que lidam com ações de desapropri<~çào, os 
qu<~is com o acréscimo dcst<J ullneu t~m suas garantias c seus direitos assegu
rados . 

É o apelo quo raça à nobre Bancada. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Em votação o projoto, cm prim,i· 
ro turno. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram pcrmancêer sentados, (Pau
s:r.) 

Aprovado. 
O projeto voltará oportunamente à Ordem do Dia, paru o segundo turno 

regimental. 
E o .H'guimt• o projero apro\•ado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 272, DE 1978 

Di nova redaçio i alíncu ua'', do a~tlgo 32, da Lei n9 4.591, de 
16 de dezembro de 1964. 

O Congresso Nacional decretn: 
Art. I~' Passu a vigorur com a seguinte rcduçUo a ulfnca a, do urtigo J~. 

uu Lei n' 4.591, de 16 de dmmbro do 1964: 

ull) titulo de propriedude de: terreno, ou promessa, irrevogável e irrctra
túvcl, de eompn1 c: venda ou cessl1o de direitos ou de permutu, do quul conste 
:1 cl:'1usulu de imissi1o nu posse do imóvel, desde que não h:1ju c:stipulacõcs irn
rcUitivas Ue suu ;rlicnaçilo cm fruçõcs ideais c: inclu:1 consentimento paru de
rnulicilo c construção, Ucvid;rmcntc rc:gistr:1do, ou, uindu, certidão cxpcdid:~ 
relu Jufw Uc :~çi'lo de dcsarropriução, comprovando a irnissão do órgão 
riiblico cxpropriuntc nu pnssl! de imóv~:l exrropriando." 

Art. 29 Est:~ lei cntr:1rir cm vigor nu data de su;.r public:u;i1o, revogadas as 
disposiçôcs cm contrúrio. 
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O SR. PRESIDENTE (luiz Viana) - Item 3: 

Vot:lçào, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Scn.sdo nl' 
24, de 1979, do Scnudor Nelson Carneiro, que ultcm a Lei número 
4.655, de 2 de junho de 1965, que dispõe scbre u legitimllçi''!o adoti
vu, tendo 

PARECER. sob n' 433, de 1979, da Comissão: 
-de Conslltulçiio c Justiça, pclu constitucionalidudc, juridici

dade e fuvorável quanto uo mérito, nos termos do substitutivo que 
apresenta, 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão anterior, tendo a votação 
adiada por falta de número. 

Em votação o substitutivo, que tem preferência regimental. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como se enco

tram. (Pausa,) 
Aprovado. 
Aprovado o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça, lica pre· 

judic;1d0 O ('lrOjetO, 
A matéria vai A Comissão de Redução a lim de redigir o vencido para o 

segundo turno regimental. 
E o seguinu o .rubstitutil•o aprot•ado 

EMENDA N• 1-CCJ 
(Substitutivo) 

Altera a Lei n9 4.655, de 2 de junho de 1965, que udispõc sobre n 
legltlmaçio adotln". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. J9 A Lei n9 4.655, de 2 de junho de 1965, lica modificada nos se

guintes dispositivos: 
I) Art. 59, suprimam-se as expressões "atestado de inexistência de li

lhos". 
2) Ao art. 79, dê-se a seguinte redução: 

"Art. 79 A legitimação adotiva ê irrevogável, mesmo que os 
adotantesjá tcnhum, ou venham a ter, filhos legftimos, aos quais es
tão equiparados os legitimados adotivos, com os mesmos direitos c 
deveres estabelecidos cm lei." 

Art. 2v Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se ns disposições cm contrário. 

O SR. PRESIDENTE (luiz Viana)- Item 4: 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 
I 33, de 1979, do Senador Amaral Furlan, que altera dispositivos 
da Lei n• 5.682, de 21 de julho de 1971, modificados pelas Leis n•s 
5.697, de 27 de agosto de 1971. 5.781, de 5 de junho de 1972, c 6.444, 
de 3 de outubro de 1977 (lei Orgânica dos Partidos), c dú outras 
providências, tendo 

PARECER, sob n• 477, de 1979, da Comissão: 

- de Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade, juridici
dade c, no mérito, pela aprovação. 

A matéria teve sua discussão encerrada nu sessão anterior, tendo a vo
tação adiada por rnlta de quorum. 

Em votação o projeto, cm primeiro turno. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau

sa.) 
Aprovado. 
A matéria volturá oportunamente à Ordem do Diu pura o segundo turno 

regimental. 
t o .reguinu• o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 133, DE 1979 

Altero dispositivos da Lei "' 5.682, de 21 de julho de 1971, mocll
ficudos pelas Leis n•s 5.697, de 27 de agosto dcl971, 5.781, de 5 de 
junho de 1972, c 6.444, de 3 de outubro de 1977 (Lei Orgânico dos 
Partidos), e dá outras providências, 

O Congresso Nucion:tl decreta: 
Art. JY Passam a ter a seguinte redução o urt, 10, ulterado pelu Lei 

n• 6.444, de 3 de outubro de 1977; o§ 1•, do urt, 22; o item li, do art, 46; c o 
purligrafo único do art. 98, da Lei n• 5,682, de 21 de julho de 1971: 

"Art. lO, Nus Cupitnis dos Estudos c no Distrito Federal deve
rão ser pela mcsmu formu designadas Comissões paru us unidades 

;1dministrativas ou Zonas Elcitomis existentes na respectiva Ílrcil 
territorial." 

"Art. 22. , .... , , ......... , ............... , , . , .... , . , .. 
1- ' ...... ''" '"" '" "'" """ '" '" ....... "'"' 
11- '" '""" ""' """ """" '" '" ............ ' 
III- ................................ ,., ............ . 
IV- ....... , ...... , , ............ , .................. . 
* )9 Em Estado ou Território .não subdividido cm Municipios, 

no Distrito Federal c cm Municipio com mais de I (um) milhão de 
habitantes, cuda unidade udministrativu ou Zona Eleitorul serll 
equiparada u M unicipio, pura efeito de orgunizução partidúriu," 

"Art, 46, .... , , , , ... , , , . , , , , , .. , , . , . , , , , , , , .... , , , .. , , 
1- ' ....... ' "" ........ " '""" """ '" ......... ' 
li -Os Delegados dos Estudos, Territórios e Distrito Federal: 
III- ........................ , ...................... . 
Art. 98. , ... , , .. , , : . , , .... , ...... , .. , , . , ............ , 
Parágruro único. O Diretório Regional de Território Federal 

ser{t contemplado com a menor quota destinada à Seçào Regional 
de Estado e o Distrito Federal com umu quota 5 (cinco) vezes supe
rior it destinadu a Território Federal." 

Art. 2• Os arts. 44 c 58 da Lei n• 5.682, de 21 de julho de 1971, alterados 
rcspcctivumcnte pelas Leis n•s 5.697, de 27 de agosto de 1971. e 5, 731, de 5 de 
junho de 1974, passam a viger acrescidos dos seguintes parágrafos: 

"Art, 44, ........... , ................................ , 
§ 41' Ao Distrito Federal é assegurado o mfnimo de 10 (dez) de

legados à Convenção Nacional partidária." 
"Art, 58, ......... , , , .. , , . , . , . , , , .. , , ....... , , ... , . , .. 
§ 81' Aplicam-se ao Distrito Federal, no que couber, as dispo-

sições contidas nos §§ 19 c 79 deste artigo." 

Art. 31' Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação. 
Art. 49 Revogam-se as disposições cm contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 5: 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n• 25. de 1979 (n' 2.146/76, na Casa de origem). que introduz mo· 
dificaçõcs na Lei n• 5.107, de 13 de setembro de 1966. que criou o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, tendo 

PARECERES. sob n•s 475 c 476, de 1979. das Comissões: 
- de Leglslaçio Social, ravorávcl com a Emenda que apre

senta de n• 1-CLS; c 
-de Finanças, ruvorávcl ao projeto c à Emenda da Comissão 

de Legislação Social. 
(Dependendo da votação do Requerimento n• 326, de 1979, 

de adiamento da discussão.) 
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão anterior, tendo sua apre· 

ciacão adiada por raJta de quomm. 
Em votação o Requerimento n9 326j79, lido na sessão anterior. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se acham. 

(Pausa,) 
Aprovado. 
De acordo com a deliberação do Plenário, n matéria voltará ~Ordem do 

Dia da sessão do dia 10 de outubm próximo vindouro, 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Vimu) - Item 6: 

Discussão, cm turno únho, do Projeto ele Resoluçiio nY 41, de 
1979, apresentado pelo Scnudc.•r Orestes Quércia, que cria Comissão 
Parlamentar de Inquérito, dcs:inadu a investigar denúncias sobre 
violações de direitos humunos .1os últimos dez unos, tendo 

PARECER. sob n• 488, de 1979, du Comissão: 
- de Constltulçilo e Justiça, pela constitucionalidade, juridici

dudc c, no mérito, contrário. 

Em discussão o projeto, em turno único. 

O Sr. Orestes Quércla (M DB- SP)- Sr. Presidente, reco u p:tluvru 
pma discutir. 

O SR. PRESIDENTE (luit. Viana)- Tem a palavra o nobre Senador 
Orestes Quércia, puru discutir o rrojeto. 

O SR. O I! ESTES QUf:RCIA (MDII- Si', Paru ~iscutir projeto. Sem 
revisão do orador.)- Sr. llrcsidente c Srs. Senadores: 

A Folha dt• S. Ptmlo do último domingo, dia 9 de setembro de 1979, nc 
seu surrimento chumudu Folhetim, faz tuna reportagem huswnte exprcssivu 
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•'tllltkn.ld:J,l'lllll rn;1Í•, 1la metade d:1 pena cumprida. cuiiJ•>r:, ,,~ tkd:1r:t• ,-,., •!·.· 
:IUl"rllLHic~ Urii).!II<IÍ~. n:u1 oh~tanlc :t~ declar:u;tlc·, de <HIIIlrld:nk~ lll·;,·.dclid' 

·'' qu:11~ th~'er:llll que 1ri:tmten1:1r t~11er alguma cu i~.~ n•1 wtlllii•J do~ lilwrlii<,',, 
dl' i·l;'t".Ía Schillin)!, llte~mn rnrque alll<HIO:tde~ Uflll!t1:1ia~ t:hq•,u:tlll, 1''\1 <:I· 

1 Cf'>:J~ VC/1.!.'1. íl a~~cvcrar que e~o\aVillll c~reri!ndo Ulll :tlU rnliLJ<.:ll 1Jn (J()\I:rl\1• 

hra~di.'Hu p:1ra lihcrtar J."Júvia Sclllllin!!. j:, que da .. :umprlllm:tb d.1 rn~·t;,,k d.t 
pen:t c rndcria muito hcm, t.lc at:urt.ln ..:om a lcgi~l•u.;:~tl do L;I'IJ~u:~i, ~c r t:tlltl· 
ead:t cm libcrd;~t.lc. 

"í)ucm ainda lembra t.k f_.lávw Schi!lin1.!'.1" rcrl!unta LJ titulo da rcport:l
gcrn do Folhetim da Fo/lw dt• .~·. Pa11lo para, numa anúlise a rcspeitn deste a~
sunto, i.:nnduir 4uc talvez alguns cstivc!.scm intcrcssadm U épot:a cm levanta:· 
a questi"HJ. 

t\ mitc da moça esteve cm Brasília, com o Ministro dlt Justiça, cstevt.: no 
Congrcs.'io Nacion:tl, o Ministro das Rclaçõt.:s Exteriores fez uma dcclar>~r.;üo 
de quc iria interceder junto ao Governo do Uruguai no sentido de obter a li
berdade de Flúvia Schilling, c tudo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, foi para o 
CMjUCcimcnto. Nilo se fala mais de Flávia Sr.:hilling, e a jovem, de rosto Jcfor~ 
mado, magra, podcrâ apodrecer na prisão do Urugu;ti. 

Sr. Presidente, levanto, preliminarmente, esta questão de unw hrasileir<t 
presu c condenada no Uruguai, através de um processo realmcnh: lamentúvcl 
c dcrnonstr:.llivo de uma violência incrível contra determinados a tos 4uc a 
moç:t praticou c que nem de perlo poderiam ser considerados crime~: tclefo~ 
ncm:ts, particip:tçüo em reuniões etc. Coisas pequenas foram detectadas rel<.1 
polícia c pela justiça do Uruguai, com relação u css;t moça, c el:t c:st:J presa há 
t:llltos ;mos. O Governo brasilc:iro comprometeu-se a intc:rccdc:r em f<tvor J;, 
nwça: as autoridades uruguaius dis11cr<Jm qut.: se houvesse um u\0 pulílico d•, 
partt.: do Governo ela sc:ria libertada, c:, no c:ntanto, hoje o seu ca~n cstú c)t~ 
qu~.:cidu c da ~ontinu:.t apodrecendo nas prisões do Uruguai. 

Jlreliminotrmcntc:, Sr. Presidente, lev<tnto c:sta quc:stào para Jcmhrur a in
scnsihilidadt: deste: Governo de abertura, que: manda c de~mandu neste Pai~. 
com rel:tcão aos direitos hum unos dos brusileiros. 

E realmente lamentável, Sr. Presidente, que exista uma verdadeira 
eortina-de~ferro para impt:dir que determinados casos de: vialênci;t ao~ Jirci~ 
tos hurnunos de br:1silc:iros sejam ventilados, sejam r~.:almcntc esclarecido .. 
ror um tribunal ou pelo Congresso Nacional. Th·emos publicações cm rcvis~ 
tas rcsponsúvcis dc:stc P;:1ís, como u revista Vtja, a Is/o E, de!inindo com detot
lhcs violências incríveis que foram praticadas pcht políci:.t de rcpn.:ssjo, c 
nada disso sensibilizou o Governo que manda c desmanda neste País. 

Aind:.t rccentemc:nte, no caso do jornalista Antônio Carlos fon, d:.t rcvis~ 
t:t Vt:iu, que cstú sendo processado, vimos, Sr. Presidc:ntc e Srs. Sc:nadorcs, 
declarações do General Hugo Abreu, ex-Chefe: da Ca11a Militur do General 
Geiscl, confirm;mdo, naquilo onde c:lc participou na reportagem, o que foi cs~ 
crito pelo jorn:dist:t, através daquela revisl:l. 

Embora todas essas violências, todos esses assassinatos tenham sido lcvantn~ 
dos c praticamente comprovados, a insensibilidude do Governo não permi· 
tiu que ele tivesse uma atenção scqut.:r pam desvendar essc:s casos lamcntiivcis 
que ocorreram no P:.1ís. Ao contrário, bc:neficou, com :.t sua :.tnistia canhcstra, 
àqudes torturadores que nem sc:quer foram identificados para que a N;.1çào 
os conhecesse cm todo o tamanho dn sua violênci:t, da sua mJld:Jde. 

Recentemente, cncaminh:1rnos ao Con!iclho de Defesa dos Direitus Ja 
Pessoa Hum:tna um memorial pedindo que aquele Conselho vcrific~tssc a rc~· 
peito de dct.cn;ts Je brasildros que; simplesmente desaparc:cerum ... 

O Sr. Glhun Roch11 (M DB- SE)- Permite V. Ex• um aparte, nohrc 
Scnotdor'! 

O SR. ORESTES QU~RCIA (M DI!- SI')- ... que simpksmcntc "'' 
rnir:un, c as suas f<1mílias csperum urn:1 respost:l, uma :ltc:nç;io do Governo 
rcspnnsúvcl pcl;.J políciu de repressão, a respeito do dcsapJrecimr;nto des~a~ 
resslla~. E o Governo, inst.:nsivel como st.:mpre, niin d:'i nenhuma s:uisfaç;to, c 
mesmo o Conselho de Defesa dos Direitos da Pcssou Humana, presidido pdl, 
Ministro da Justir.;a, :ttl! hoje nrto informou onde foi pum r t.) TC4UCrimcnto que 
litcmus. 

Recentemente, rccehi uma ligaçllt.l d:t D. Eunit:c Paiva, esposa Jo c\· 
Deputado Rubt.:ns Paivn, que queria sahcr onde foi pura r o rroccssn,jú que 11 

Comclhu admitiu que iria cstudur, ljUC iri:t ;tvcriguur, que iri;.t ;tn<llisur. que 
iria vcrilic;tr ;t respeito do desaparecimento do Derutado Rubens P~dv<t. 1: 
nt"ls n:io sahcmos se n processo foi cnL'otminlwdo ou nàn <lO Rd;t\ilf. 

l-Iii urna cortimt~dc-fcrro imposta pcln insc:nsibilidade do Governo c pelo 
'l'll ato de vontade, IHl sentillo de não esclarecer a respeito d:l'; viu!Cncias pra~ 
lic~ula~ L'llntra lmtsilciros nn solo desta Pittriu. 

'_lulmu·ft•Jra l.l -'-'ll'l 
------------ ~ 

...:~ /'rl''.l 1 1t:lil•~. \~ ~;en.:<\qn;•., ._ .. ,1(; i.- ,, r~·tr:1:n. no que r:rrl;:'t: .~,, trat.:-
rlKJ:It, ,j, .. dt!·erl•" !llll.l.rll•l'-, rlt:-,tc 1 .tl'-"t:rrrrr .:r .tht·nur.l qu~· .li c~l:t. 

·..,,:IH..: S,;r:.~rt,r r ,jl· •. rrr !Jrh.:h::. ,;~r' i(JU; flTii.'Ct t.:rl!li . .:l"dn ,, ,,r.rrtr.: ;, \ 

1'1 Sr. (,ihan i<odl't '\1D!i · -.;l: ,. ,, t:>I:'•I.'•Jt:er'•li.Jr ~:J/,!1: L ~~rt:-
'.'t>•J 1.1t:r t.:'t.1 .':u; .• ,r ·!li.'-1, .il'•'l' f1cr:: ~·'1:'. 1•1a; 11 (;ll'>t'rrlll n:;u~ r:m:1 \t;/ eng<~· 

d., :1 r•rllli~ll' r~·;b!r~:t, :r;•r..: .r.:lil.riHÍII·.,t: lllf:1 ::quel;r ~t:n~a.;;',o d<~tk\Cf CLrnlrfl· 

dr r \lu1tu Jalt;r !'.11·~:. ne:.tt: l':th, r,:,r:J '-1'-~1." ·•:tam rc~rr.:itJIJIJ',, rn1q•r::lmentr:. 
11\ d1rcitm hum:~rw~. qu•: rún [ll,dt:m ser t.:nn~rdt'r:tdo~' dúdi·•:r:. de nenhum 
f"lilCkr .-\s i"or•;:ts hher~i~ deste Paí" t·qJo ah..;nlut;tmenle ennvcncidw. de qut: 
.lltHb Ldt.r muito p:mr que se araguc a vergonhosa rnant.:ha de dc:~re~pcito 
:to•, diver.~o~ direito~. No caso de Fl:h·ia Schilling, é toda um:t naçJo que c~rr:
ra providênt:i:ls do (iovcrno, c ele, inscn~ivel, armado por uma Set.:rctaria de 
Comunica~iio cornprovadamentt: mentirosa, vc:nde a imagt:m lihc:rtária de 
que tudo normali1ou~sc.!: prt:ciso que vozes como a de V. Ex• vc:nham mo~
trar, como na fàbula famosa, que o "rc:i cst~ nu". 

O SR. ORESTES QU~RCIA (MDB- Si')- Agrad,co o aparle do 
nobre Senador Gilvan Roçha. 

E cvidc:ntc:, Sr. Presidente, que nós, du Oposição, do MDB. acredito 
que scrn distinção de integrante~ du Purtido, temos ao longo do tempo leVí.in· 
wdo sJ.~tcrnottic;um:ntc quc.~tõc:.~ de violaçàc~ dos dirc:itos humanos na~ duus 
Crsas dn Congrc~so, na pr:tça pública, onde quer que possamo~ f:.tlur. 

,\credito, nohrc Senador Gilv;m Rochu, que nós temos tentado, pelo 
menos, ter a forçJ suficiente para arrebentar esse "muro de ferro", que í: um 
"'muro de vergonha" colocado entre a opinião púhlicu e este~ acontecimentos 
ncfando'i por r:trlt: do Governl} inseno;ivel que ai e~tú. Nós temos tcn!<tdo le~ 
v;mwr r.:~·sL' muro c, infr.:lizmenh:, n.io ternos L'Onseguido, porque e!'itc Gon·r· 
no que manda c desm;rnda, tamb~m mand:t e dcsm:tnda aqui no Congrcsso 
Nacional. 

Rct;cntcmcnte, Sr. Prc:Sidentc:, alí:m dt.:ste requerimento que enviamos ao 
Cunsclhu de Defesa dos Direito, d:t Pessoa HumJna, uprescnt:.~mos J t\-h:~;t 

dn Scn:tdo Feder:tiLtm projeto de resolução: nú.~ podemos, cm r;Hào da :1hcr· 
tura do nosso Re!!imc:nto lntt:rno, de um preceito conslitucíonal. aprco.;cntar 
um proJe!O de rc~olução paw criar uma Comissão Parlamentar de Inquérito 
a rc:,pcito dm din:itos humanos. 

O Sr, l.omanto Júnior (AR I:. NA- BA)- Pcrmitc V. Ex• um ar<rrtt:'.1 

O SR. ORESTES QL'~RCIA (M DB- SP)- um instanle. nobre Se· 
nador, permitir-me ur~.:nw; terminar o mc:u racio~.·ínio; j3 darci o :1p.:trtc a V. 
E.\~ 

Sr. Prc,.idelltt:, 4ucro lembrar que uma emt.:nda constitui.:ion:d, de nossa 
uutori:t, tcntar:t acab;.tr com css<t Jimitaçiio de cinco CPh, aqui, no Senado c 
nu C:Jmaro1 dos Deputadns, pl1rque- é aquilo que lcmbr:tva o nosso nobrt: 
Prcsidcme do r\.1 DB. o Sr. Deputado Ulysscs Guimarrtes- poder faLer cinco 
CPis, tão-somente, I! ü mesmo qut.: dizer que um ddt.:gudo de polici;.t sü pode~ 
r:'t fa.ler cinco inquérito.~~ policiai ... É um ahsurdo. ~omcnk compreensível ten~ 
do cm visw a f(;itlidade politica que este P;.tis vive, 

Nós queremo~. Sr. Presidente, ;tcabar com cs~a limit<tçào, por4uc o (.\m
grcsso Nacional, limitado, castrado, como tc:m sido desd't: 1'>64. não pode Ji. 
..:ar suhordinado a uma limttação de cint:o CPis. E cntào, dados t.JS prohlt.:ma~ 
que t:~\c caso releva ú nllS•;;t vista, aprescnt<lllhJS um projeto de reso!uç<io quc 
..:ria u lll.! Cünliss;to Parlamentar de ln'-juérito para invcsti~ar dc:núnt:ia" s~o1brc:: 
.-i,>laçôc~ de direitos humanos ucurridas neste Pais, ao lon!!O dos Ultimo'i dct 
anos, c este projt.:ltJ \'t.:lll hoje ao plcnüriu do Sc:n<tdo úa Rcpúblic:t, deptlis de 
p:t~\ar rt:la ComissJu de Cunstitui..;Jo e Justiça da Casa, qut: se nwnifcstou 
pcl:t constitucionalidade c juridicidade da pretc:nsiio deste p:trlamt.:ntar, ma~. 
no mêrito, opinou contrariamcnte uo seu deft:rimcnto. 

Se 11 nubre Scnudor Lomanto Júnior pretender o aparte, com todQ 1.1 pr:t· 
1er cu o .:un.:r.:Jn. 

O Sr, lom11nlo Júniur tARENA- BA)- Já estava sem esperança de 
ter a orortunidade de upartc:tr V. E:t• Surpreende-nos prL'fundamcntc, num;t 
hilr;t L'lll lJUI! o Governo e.~tú promovendo todo . ..; os meios para aperfci~uar o 
sistema Jemucrútico dl' Puis, ouvirmos aqui expressões que: não corrcspon· 
dcm ü linguagem p;trl;uncntar. Di1er~sc que um:1 ~ccrct;.1ria, uma cntiJadc dn 
(ioverno distrihui inform;u;úes rncntirosus ... 

O SH. ORESTES QUF.:RCIA (M DB- Sl'l- ~Ülf fui cu quem di~sc. 
mas cu coa firmo. 

O Sr. Lunumto JUnlnr (1\RENA- BA)- E cu rerilo as c:>.pre~l!Õt:s., 

Qucrr:r~sc nc~ar a porul:•ridadc do Prc~tdente c o grumk esfMr.;o lJUe este 
<.iovcmtl cfetivarncnte estii pronwvcndo todos us mcins rw 'cntidtl de arcr-
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fciçour o funcion;tmcnto d:t dcmocraciu no no~so Pab si'lll <~lirnl:ltivas liUc 
ni10 cnrrcsponJcm fJ. rculic.Jadc. A anisti:t, ~cgundo fit:ou cmnprov;tdo, foi :tm· 
pia, tão mnpl:t que hú poucos, pouquíssimos, urn número rc:duzido dos que 
niLo for;tm hcncfici:~dos por d:t. Ainda ontem, tomamos conhecimento de 
unHt pcsquisJ feita nito por um órgiío do Govcrnn, ma~ por uma Jas nwis res· 
pcitúvcis emissora~ de dJio d;t Buhia, cm que for:tm ouvidm cerca de HOO 
pesso:t~. das quais 75,5c,l;, :tpoiar:1111 o ptl)jcto de anisti:t do Governo. Então, o 
de que precisamos í: da colaboraç:ío c:td;t vez maior de todos os brasileiros, 
p;tru que se concrctilcm os no.~sos anseios c, ussim, poss;tmos rc.:nlrncntc ;tpcr· 
fciço;.tr o funcionumento da dcmu-.:racia cm uosso Jlm\, NJ.o scr:i com criticas 
;.tccrbuJ., n;io será com colocações injustas, não scrú infringindo-se :t lingu:t· 
gcm parlamenl:tr, que haveremos de cons(ruir a democracia cm nosso P;tb. 
Sabe V, Ex' que está funcionando a Comissão de Defesa dos Direitos d;t Pcs· 
soa Humana, c nós desejamos que o Movimento Democrático Brasileiro 
dr:ln particip~:, estejn ali presente, para que assuntos como esse focalizado por 
V. Ex• sejam realmente anulis:tdos por aquele órgão especificamente dedicu· 
do uo problema. Não quero muis tomar o precioso tempo de V. Ex•, c agra· 
dcço a oportunidade que se me oferece para reafirmar que nUa construiremos 
i.t democracia que desejamos c que sonhamos, negando o esforço que se vem 
fazendo para que esta democracia realmente: scj:t uma realidade em nosso 
País. 

O SR. ORESTES QU!:RCIA (MDB- SP)- Nobre Senador Lomanto 
júnior, nós estamo~ levantando um dos aspectos mais dc:ploráveis do sistema 
que manda neste Puis, que é exatamcnte o da insensibilidade com rcl:tção à 
violação dos direitos humanos. 

Evidente que V. Ex• corno representante, pela Liderança do Governo, 
deveria falar alguma coisa; convenhamos que V, Ex• até falou bem, mas n;1o 
convenceu que o Governo seja sensível. Não convenceu, mas prccisavu falar 
alguma coisa cm nome do Governo e falou. Agradcr;o u tcntutiva de V. Ex• 

O Sr. Henrique Santlllo (M DB- GO)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ORESTES QU!:RCiA (M DB - SP)- Com todo o pram. 

O Sr. Henrique Santlllo (M 08- GO)- Quero congratular-me com V, 
Ex•, c dizer quc V, Ex• tem inteira razão. Eu estou entre aquc:lcs que s;tbem, 
que têm consciência de que estamos diante de um Brasil diferente. Um Brusil 
difc:rcntc, cujo)! espaços estão sendo conquistados pdo prôprio povo, pelo.~ 

mais vari:~dos segmentos da sociedade brasileir:1. ;\.'o cnt;tnto, tem raôo V, 
Ex• ao tra1c:r a esta Cas:t este grm·issimo problema, jú que a N açüo, estes ano~ 
todos, foi traumatizad<t fisica c psiquicamente c violentuda nas pessoas de 
muitos de seus lilhos. Um dos problemas sérios, muito sério m~:smo, que es
tão aí a exigir solução imediata, respos\:1 imediata por p:trtc deste: Governo, é 
o cuso dos dcsapurccidos, dezenas e dezen:ts de desaparecidos. Brasileiro~ 
como nós, ulguns, num detcrminudo momento d;:t Históriu do Pais, 
utiliwndo-sc do direito de suas opções políticas, contcstamm, [ts ve1cs :tté 
mesmo pela violência, esse regime; outros, niío; a maioria, simples, jovens, es· 
tudantcs, udolcccntcs, foram assassinudos ou sumidos pelo aparelho repres· 
sor do Estado. Eu aproveitaria este aparte, nobre Senudor Orestes Quérciu, 
pura fuzcr um:1 pcrguntu. Do mesmo modo que V. Ex• fez a sua a respeito do 
Dc:putado Rubens P:1iva, faço a rc:spcito do Dtputudo José Porfirio, do Estu· 
do de Goiás; sumido hi.i 5 anos, dele não se tem notícia, c a família, cm dc:scs
pcro, o procura por toda a parte, Fuça uma outru pergunta a respeito de um 
outro jovem adolescente, filho de um ex-Deputado, bravo brasileiro cassado 
por este regime; nlho de Pedro Cdestino Filho, o jovem Paulo de Tarso SU· 

miu h{t 8 :mos; seus pais - sua mãe, sobretudo - cm desespero, ati: hoje, o 
procuram. tumbém, por todu u parte. Se cu fosse, aqui, estender us perguntus 
sobre os desuparecidos do meu Estudo, talvez lhe tomasse todo o tempo. 
Mas, lic:t um ulcrta: hi.i nccessidude de uma respostu imediata por parte: deste 
Governo, porque chega de ludibrio, chegu de engodo, cheg:J de tupeaçiio, eh e· 
ga de farsa. Obrigado. 

O SR. ORESTES QU!:RCJA (M DB - SP) - Agradeço o upurtc ~o 
nobre Senador Henrique Santillo, que dá o seu testemunho, tumbé:m, u rcs· 
peito deste •munto que mio temos o direito de esqucc.:er. 

O Sr. Gllvan Rocha (M DB - SE) - Permito V. Ex• um aparte'! 

O SR. ORESTES QUF.:RCIA (M DR- SP)- Com todo pruzcr, nobre 
Scnudor, 

O Sr. Gllvun Rocha (MDB- SE)- Vê V. Ex• no que dá u vocaçuo ~e 
um governo profundamente hrbrido, que insiste em tentur mlsturur democm· 
ciu com urbftrio. Fultou o gesto histórico du unistiu totul, c poucos dias de· 
pois 11 Oposiçiio, consciente, truz à muior Cusn de rcprc:scntm;ito do Pais u sua 
uprecns:io por fulos que continuam, aindu, u ucontccer e outros fulos que 

continuam sem soluç;io, E este tipo de dcmocruciu invcntad:t nos porile)! do 
arbítrio que f;tz com que o Líder do Governo entre na contrudiçào maior Je 
toda)!, qu;HJJo ele me.>mo di1- c cu tenho aqui anotado ipsi.1· litt•ri.l·- da de· 
mocrada que sonh:m1os, du democracia que pretendemos, o que signilic:t um 
reconhecimento tácito de que cssu Jemocrada não existe, neste Pub, :to tem· 
pu cm que reclama d;1 nossa falta de reconhecimento pelo esforço que se fez, 
nestc País, :;egundo ele, pclu democratização. Mas, que esforço foi cssc, b;t'! 
Scr;"1 que este é um País sem vocaçiío pura o regime de liberd:tdc'! ScrÍI yuc é 
rrccisn o Governo se esforçar, se ultrapassar a si mesmo pura chegar à demo· 
,,:racia, num país que mandou lilhos sc:us à Europa para morrerem contr<t o 
f;t!'.Cismo'! Que esforço será que se faz num país que, por tradição históricu, i: 
vocacionado pelo regime do povo'! E: o que acontece, Ex•, num regime, 
num sistc:m:t, num governo que insiste c::m misturar :ts coisns m:tis imiscívcis 
da inteligência humana: o arbítrio c a liberdade. 

O SR. ORESTES QU!:RCIA (MDB- SP)- Agrudeço uo nobre Sena
dor Gilvun Rocha; c lembro até:, u evidenciar o argumento de V, Ex', das 
muiorcs violências que estão sendo articuladas nos bastidores do Governo, 
inclusive segundo declarações do Presidente da A RENA, lastrcadu numa pcs· 
quisa entre integrantes da ARENA, que na realidade não houve: :t prcpu· 
ração de uma violência incrlvel, das mais duras, mas incompreensíveis c inad· 
missívds, que é a tentativa de extinção do Partido oposicionista, o MDB, que 
nem sequer chegou u ser experimentado como governo, porque veio a lei 
Falcão, veio o "pacote de abril", violência cm cima de violência, impedindo o 
MDB sequer de ser experimentado no Governo. Eles querem destruir o 
M DB: é mais um argumento u evidenciar o argumento de V. Ex•, da inscnsi· 
bilidudc, do espírito de violência, do espírito de arbftrio que reina no Gover· 
no que ai está. 

O Sr. Lomanlo Júnior (ARENA- BA)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ORESTES QU!:RCIA (MDB- SP)- Com todo o praler, ouço 
V. Ex• 

O Sr. Lomllnto Júnior (ARENA - BA) - Mas, não posso a~.:cit:tr o 
:tpartc do nobre Senudor Gilvan Rocha, que encontrou incoerência n:t colo· 
cuç:io que aqui fiz, u respeito da democmcia com que sonhamos, Sabe V, Ex' 
que não tivc:mos ditadura nc:stc País, nestes quinze anos. Não ;.tceito que V. Ex• 
queira classificar de ditadura e queira negar a vocação democrática da Revolução 
de 31 de Março. Um dos seus grandes objetivos foi exutarnentc a preservação do 
regime democr:itico, e o primeiro Presidente eleito, após a vitóriu do Movimento 
de Março, o foi atravi:s de umu composição política em que participaram todas 
as forçus do Parlamento. Portanto, não houve a implantução 
de uma ditudura. E o Presit.lc:nte Custcllo Branco, empossado no Governo, 
demonstrou diulUrnamentc a sua preocupação com o pleno restubc:lccimcnto 
do rcgimc dcmocr:'ttico c entregou uo País, cm 1967, uma Constituição demo· 
crútica, extinguindo todos os a tos de exceção. Após uma série de gruvc~ oco r· 
réncias criadas posteriormente:, gucrrilhus, seqUestros e atas de terrorismo 
4uc cstarn.:ccram a Nação ... 

O SR. ORESTI:S QU!:RciA (MOI!- SP)- Guerrilha urbana, que 
veio depois do AI~S! 

O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- ... a Revolução teve que relo· 
mar o seu curso, mas sempre objetivando o uperfciçoamento do regime de· 
mucr:ltico. O Prcsider1le Ernesto Geisel, untes de deixar o Governo, extinguiu 
os :ttus de cxccçào; o Presidente João Figueiredo cumpriu e vem cumprindo 
todo seu programa de abertura poHtica, objctivundo sempre o apcrl'ciçou
mcnto do rc:gime democrático, 

Nós queremos umu democruciu mais purticiputivu, E niío ê fúcil, Ex•, 
construir-se uma dcmocrucin, o regime democrlttico, Mas estamos buscundo, 
u cadu passo, aperfeiçoar o regime, ati: que possamos, realmente, instituir 
neste l'uis, inclusive com u colaboração de V, Ex•, um sistemu ... 

O SR. ORF-~l'liS QU~RCIA (MDB- SP)- Aceitando u extinção do 
MDB, o que seriu uma grunde colaboruçllo. 

O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- ... democrático de que, efoti
vumcntc, possamos nos orgullmr, Agora, quanto uo tcmn que V. Ex• uhonlu, 
existe funcionnndo no Pufs o Conselho de Defesa dos Direitos du Pessoa Hu
m:mn de que u Oposição é purtc: integrante, 11 quem compete u uveriguação 
dc.~scs fatos, Longe de mim defender uqui ou procurar ucobcrtar \orturas; se 
combuto o terrorismo, se nüo o uccito, repugnu~mc 11 prftticu de tortmus. 
Nem o Governo jamuis a aceitou. Em todus as oportunidades em que se tomou 
wnhc:cimento, niio só este Congresso, utruvés dn sua rc:prcsentuçãu, como o 
pn'tprk, Prc~d(klltl' dll Rc:públicu, tomurum us ntitudcs muis enérgicas no scn· 

J---------------------------.,.-,?,li~~\\l?~\",lir!7::~~l'"t,J,I!í,7:~r;•""r~·:r'· ,~ . ....,.-~------------



!'· . .-· ., 

Selemhrode 1971.1 DI AlUO IJO CONGIU:SSO NACIONAI.(Seçiiu li) C)ulntu-fl'iru L\ 4411 
--------------· -·· ····-· 

tillo lle coibir os ~thu.~os, Portanto, V, Ex• h li de convir que es.,c~ u.~.,untos de
verão ser unulisados atruvés deste Conselho. ~um <.~pelo que o Governo tem 
feito c o faço novumcntc uqui uos eminentes membros da Oposição puru que 
integrem este Conselho pura que ele funcione nu suu plenitude, com a pre
sença da Oposição brasilciru. 

O Sr. Paulo Brossnrd (M DB - RS)- Permite o nobre Senador? {As
sentimento do orador.) Mas foi exutumente c:!!se ConsC'Iho que arquivou o 
caso Rubens Paiva, a despeito da impressionante argumentação do Presiden
te da Ordem dos Advogados, Dr. José Cavu\cante Neves: foi cxut<.~mentc esse 
Conselho! Depois disto, uind:1 teve o número de seus membros aumentado, 
cxatamente depois desse caso, c estabelecido o sigilo como regra. Exatumente 
esse Conselho! 

O Sr. Lomanro Júnior (ARENA- BA)- Nilo ouvi bem: que arquivou 
o caso, de quem Ex•? 

O Sr. Paulo Brossard (M DD - RS) - Rubens Paiva. 

O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- DA)- Agradeço a V. Ex• o csclare· 
cimento, 

O Sr. Paulo Brosurd (MDB- RS)- A despeito da impressionante ar
gumentação do Dr. José Cavalcante Neves, Presidente, ao tempo, da Ordem 
dos Advogados do Brasil. 

O Sr. Lomanto Júnior (ARENA - DA)- Pena que não estivesse lá 
V. Ex• 

O Sr. Paulo Bro!Sard (M DD- RS)- Lfi estava o Li der do M DD, Sena
dor Nelson Carneiro, que também foi voto vencido, porque a maioria do 
Conselho arquivou o caso Rubens Paiva. 

O Sr. Lomanto Júnior (ARENA - DA) - Então, a Oposição estava 
muito bem representada, através do Senador Nelson Carneiro. Mas é impe
rioso que ela continue presente em órgão de tüo alta relevância para defesa 
dos direitos humanos. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes. Fazendo soar a campainha.)
Desejo lembrar ao nobre Senador Orestes Quércia que em virtude de estar o 
tempo de V. Ex• esgotado, que não concedesse mais apartes e concluísse sua 
oração. 

O SR. ORESTES QUE:RCIA (M DD - SP) - Gostaria de conccdor 
apenas dois ap<~rh:s rápidos, só para completar. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Os dois apartes rápidos de 
V, Ex• e a conclusüo vão tirar a vez de vários Srs. Senadores que estão inscri
tos: e estamos ainda na Ordem do Dia. Pediria a V, Ex• que apelasse para 
seus colegas para serem breves c solicitava a V, Ex• que terminasse seu dis· 
curso. 

O SR. ORESTES QUE:RCIA (M DD - SP)- Solicito ao nobre Líder 
Paulo Brossard que considere como sendo do orador os argumentos por ele 
usados em resposta ao aparte do ilustre Líder da ARENA, para poder dar o 
11parte aos dois Senadores Humberto Lucena e Nelson Carneiro, e encerrarei 
rapidamente o meu pronunciamento. 

O Sr. Humberto Lucena (M DD- PD)- Trago os meus aplausos ao dis
curso de V, Ex• que defende, com muita propriedade, o projeto de resolução 
que apresentou tentando instituir, no Senado Federal, uma Comissão Parla· 
mentar de Inquérito para apurar violações dos direitos humanos, Não cabe 
reulmcnte, como bem argumentou o nobre Líder Paulo Brossurd, u alegação 
do Senador Lomanto Júnior a respeito de Conselho de Defesa dos Direitos 
da Pessoa Humana. Nu verdade, este órgüo perdeu a sua credibilidade. En
quanto a sua estrutura for esta que af estâ, cnquunto o seu funcionumcnto, 
por força de uma nova lei, de autoria do nobre Senador Ruy Santos, conti
nuur sob sigilo, nós da Oposição não podemos ter realmente assento nuquelc 
colegiado, Mus, é fúcit, nobre Scnudor Orestes Quérciu, bastu que u Maioria 
resolva a aprovar os projetas que uf estão: de minha autoria, do nobre Sena
dor Franco Montara, do nobre Senador Nelson Carneiro, do Nobre Senador 
Henrique Suntillo, no sentido da reestruturuçào desse órgüo, parn que, entno, 
nós possumos voltur u comparecer :iquele Conselho. Mas, acho que, nu vcr
U:u.le, no momento, o instrumento mnis udequudo puru upurur as viol:u;ões 
do.~ direitos humunos no Brnsil é u Comissão Purlnmentur de lnqui:rito, pre
conizudu por V. Ex•. 

E, quunto uo seu discurso, só tenho um pequeno repuro a fazer: é o de 
que rculmcnte o Governo, tentou estender u unistiu que, recentemente, foi 
concedida nos tortunu.Jorcs. Mns, evidentemente, niio o conseguiu porque, 

mesmo a lei que ai está, que é de uma anisti11 restrita, um;t anisti;t pMci;ll, niio 
:~tinge o~ torturadores, porque esses são criminosos comuns c continuHm, 
portanto, respons:iveis pelos delitos que praticaram: só precisam ter a sua rc~
pumuhilidadc upurada paru serem, a/in;tl, condenados c cumprirem a~ suas 
pen;ts. 

O SR. ORESTES QUF:RCIA (MDB- SP)- Agradeço o apart, do Se· 
nador Humberto Lucenu c concedo o aparte ao Senador Nelson Carneiro. 

O Sr. Nelson Carneiro (MDB- RJ)- E apenas para completar o de
poimento a que se refere o nobre Senador Paulo Brossard: realmente:, quando 
o Movimento Democrático Brasileiro se retirou da Comissão de Defesa dos 
Direitos da Pessoa Human:t, o fez pela convicção da inutilidade da su:~ pn:
sença, No rumoroso caso de ex-Deputado Rubens Puiva,licou prov11do c foi 
depois declarado pelo Presidente da Associação Brasileira de Educação Dr. 
Benjamin Abagli- que ele foi iludido ou coagido, praticamente, a votar con
tra a investigação que se fazia. 

Quero recordar que, naquele momento, ao lado do ilustre Presidente da 
Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. José Cavalcante Neves, atuou com rara 
bravura e inexcedível brilho o saudoso companheiro Deputado Pedroso Hor
ta que, sendo Líder na Cllmara dos Deputados, integrava aquele órgüo. Foi a 
necessidade de incluir no discurso de V, Ex• essa referência ao trabalho desen
volvido, nu oportunidade, pelo suudoso Líder Pedroso Horta que me fez in
terromper u oraçüo de V. Ex• par::! dar este aparte. 

Ex• 
O SR. ORESTES QUf:RCIA (MDD- SP)-Agradeço o aparte de V. 

Recentemente, soubemos, pelo notici:írio da imprensa, que um dltquclcs 
desupan:cidos, sobre os quais nós requeremos investigação do Conselho, jú 
foi encontrado no cemitério de Perus em São Paulo, morto pela Policia da 
Repressão. 

Terminundo, Sr. Presidente, deixo um apelo ao Senacto, uos Senudorcs 
desta Cusu, no sentido de que uprovem o nosso projeto de resolução instituin
do uma Comissão Parlamentar de lnquêrito sobre os direitos humanos para, 
<.~ssim, então, nós destu Cas1.1, podermos analisar. cm profundidade, a v~:rdadc 
quc existe atrás desse muro de ferro imposto pelo sistema que ui cst{t. 

Qut: u A RENA tenha o desprendimento c a cor:1gem de aprov<.~r um pro
jeto como este, que v:li disnilicar esta Casa, na medida em que dcmonstrrt que 
o Poder Legislativo tem que ser independente, tem que ser ultivo, tem que 
dignilicar o voto do povo aos Senadores e Deputados. 

E acima, ou talvez ao lado, deste grande argumento de independ~ncia do 
Poder Legislativo, n;io podemos deixar de dar um<~ satisfilç5o <1 centenas de 
famílias cujos membros olham na porta da rua, ainda hoje, na csper:mça dc 
que o desaparecido retorne ao lar, porque estas famílias ou a maioria delas, 
até hoje, nüo tiveram uma palavra aliciai a respeito do familiar desaparecido, 
a respeito, provavelmente, do brasileiro massacrado c morto, 

Com a pakavra, port:lnto, os Membros desta Casu, na aprovaçàp deste 
projeto, que v:1i demonstrar grundeza de decisão. nu medida em que colabora 
para o engrandecimento do Scnudo como parte integrante do Poder Legisluti
vo neste Puis. (Muito bem! Palmas,) 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Continuu.em discu>Sào o 
projeto. (Pausa,) 

Não havendo mais quem queira discuti-lo, declaro-a cnccrn1d:t. 
Em vot:1çào, 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservur-se como estfto. 

(PílUSII,) 

Rejeitado. 

O Sr. Orestes Quércla (MDB- SP)- Sr. Presidente, requeiro vcrifi
c:lçilo da votação. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Vai ser proccdidn n verin
c:lçiio solicitudu pelo nobre Senador Orestes Quércia. 

Nos termos regimentais, a Presidência suspende a sessüo pelo tempo re
gimentul 11 isso destinado e fará ucionur us cumpainhus, pura que os Srs. Sen:l· 
don.-s se d(.<sloquem dos seus gabinetes, se us.~im o entenderem, pum o plc
n:'trio. 

Est{t suspensa :1 scssilo. 

tSuspi'II.I'Cl ú.1· /6 hora.1· t> 40 mimaos, a .n·.1·stio é rt•ahl'rltl ti.r /fi lw
ra.l· ,. 50 millluo.l'} 

O SR. PRESII>ENTE (Gabriel Hermes)- Estú reabcrt:t 11 scss~to, 

Sendo, porém, evidente a fultu de .. quorum", cm plenúrio, u !lresidência 
deixa de proceder :i verilicuçilo requerida, ficundo :.1 votuçào da mutériu adia
da para 11 próxinm sessão ordinúria. 



• 
~ ,. 
~ , ., 

I • ,I 

• 
11 

• 

·' 

L 
! ' 

• .Wll Qulnla~felru 13 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçdo 11) St•femhru 1le 1979 
·------------------ .J 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Hcm 7: 

DiscussUo, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senudo n\' 
214, de 1979, de autoria da Comissão Diretora, que cria c tr:msror
ma carsos do Quadro Permanente do Senndo Fedem! c dú outras 
providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 494 e 495, de 1979, das Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c juridici· 
dade, com as Emendas que apresenta de nlls I, 2 e 3-CCJ: c 

-de Finanças, ravorávcl no projeto e às Emendas du Comissão 
de Constituiçao e Justiça, com Emenda que apresenta de n9 4·CF. 

Em discussão o projeto c as emendas, em primeiro turno. (Pausa.) 
Não havendo orudorcs declaro encerrada a discussão. 
A votação rica 01diada para a próxima sessão, cm virtude da ralta de nú· 

mero para deliberação. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Está esgotada a matéria 
constante da pauta. 

· H ii oradores inscritos. 
Concedo a pa1a\'ra uo nobre Senador Leite Chaves, por cessão do Sena· 

dor José Richa. 

O SR. LEITE CHAVES PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR: SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE, 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Evelásio Vieira. 

O SR, EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC, Pronuncia o seguinte discur· 
so.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

A agricultura brasileira tem mantido, nos últimos anos, um ritmo de 
crescimento razoável. 

Para que isso se tornasse possível, o sctor agrícola passou por razoável 
processo de modernização. cm especial no que respeita às culturas mais rc~ 
centcmcntc desenvolvidas, projctnndo·sc com o soja. 

A mudança tecnológica revestiu a rorma de novos equipamentos, utili~ 
zação de sementes melhoradas, rertilizantes c adubos. 

A comparação entre o ritmo dO crescimento do sctor c o de introdução 
destes novos insumos permite, com maior clareza, avaliar a rapidez da ino~ 
vação. 

Assim, enquanto a taxa média anual de expansão do sctor agrícola cnlrc 
1950 e 1970 roi de 4,4%, elevando-se para 6,5% entre \970 c \974, para cair 
um pouco entre 1975 c 1977 (cm torno de 5,7%), tendo ocorrido um decrésci~ 
mo de 1,7%, em 1978, a taxa anual de introdução de adubos na agricultur:: 
brasileira ficou acima de 50%, entre 1959 c 1973, enquanto no que respeita u 
defensivos agrícolas o consumo crescia também acima de 50% ao ano, entre 
1964 c \974, para cair nos anos subseqUentes, quando voltou aos nfvcis preva~ 
lecentes cm 1972. Mas, ainda assim, a taxa de introdução de dcrcnsivos, no 
setor, superou cm muito o ritmo de crescimento anual da produção deste. 

Daí ter havido, cm anos recentes, umn grande e justa preocupação com o 
uso desse insumo agrícola. 

Os dcrensivos, Sr. Presidente, tivernm um desenvolvimento rápido na dê· 
cada de 40, em paralelo à Segunda Guerra Mundial. A descoberta dus pro~ 
priedades inseticidus do DDT criou uma imagem de que se poderia CKiermi· 
na r todas as pragas eKistentes na superficic du terra. Desde então, o desenvol· 
vimcnto técnico neste cumpo espccírico foi bastante ncelcrado, de tal rorma 
que surgiu, deste modo, uma poderosa estrutura industrial produtor:~ de de· 
rcnsivos agrlcolas, que logo se espalhou pelos muis diversos pulses. 

A rúpida eKrmnsüo do seu consumo ussim se ex. plica, pois, se de um lado 
foram utribuidos a esse insumo poderes miraculosos, de outro rarçus podero· 
sus estimularam o seu uso, ainda quando rosse dcsnccessúrio c uti: mesmo 
prejudicial à saúde humana, ou ao meio umbiente . 

O nosso Puís nilo escapou aos dois processos. O uso de defensivos cres· 
ccu b:tstante entre nós, sem dúvida nlguma com vantugcns evidentes. No cn~ 
tanto é necessário tnmbém creditar no insumo rererido inúmeros ucidcntcs, 
alsuns deles rut:tis, devido i1 sua mft utilizução. 

E deste ângulo, Sr. Presidente, que devemos unulisur o problcmu. Niw 
restn dúvida que os dcrensivos ngrfcolus siio perigosos, mus como ressaltou 
recentemente, cm urtigo purn o Jornul du Prodm;iio, o En~cnhciro· 
Agrônomo, Caturinense, Anselmo Hess, Supervisor Regional da ACARESC 
é neccs!mrio conviver com eles. ' 

Isto porque- citamos o referido técnico- "a cada dia o mundo tem 
290.000 pessoas a alimentar (nascimentos) cu {m:n de tcrrns disponíveL~ au· 
menta muito pouco c term não se fabrica". 

AI cstí1 o X do prohlcmu. E premente 11 questão de ser aumentada a pro· 
dutiv1dadc agrícola e esta só se pode materializar pela introduçiio de tccnofo. 
gia desenvolvida cspecialmcntc para o sctor, como é o caso do controle da~ 
pragas e doenças que reduzem parte significativu das colheitas mundia;s, H1í 
sufms, cujas perdas, chegam a 40%. 

O problema, portanto, é buscar o cquilfbrio entre o uso de produtos quf· 
micos, o controle do meio ambiente e a saúde humana. Eslll tem sido n prco· 
cupução realista de imimeras pessoas conscientes do problema. Temos cm 
mãos um recorte do jornal O Globo, de 3 de novembro de \975, Nele estão as 
prc:ocupações de um Engenheiro~agrônomo, Sérgio M{trio Reginn, o quut, 
ouvido pela sucursal de Belo Horizonte do jornal carioca, admitiu que "casos 
de intoKicação alimentar, em todos os graus, podem ocorrer entre a popu· 
lução brasileira pelo consumo de produtos agrícolas nos quais r oram utiliza· 
dos insumos em quantidades superiores às indicadas, misturas de inscticidas, 
rungicidas, adubos r o li ares c adesivos- nem sempre compatíveis, ou mesmo 
pelo seu uso cm épocas erradas". 

A advertência é válida c deve ser, cm todos os momentos, a preocup<Jção, 
quando se trata do consumo de derensivos agrlcolas, pois tem sido cm rclaçüo 
a estes que tem ocorrido um IÍumero maior de casos. 

Cabe, portanto, realizar esrorços destinados a situar, da melhor forma 
passivei, a aplicução económica de dercnsivos. 

Isto, Sr. Presidente, significa o seguinte, que podemos resumir em quatro 
pontos: 

I) Menores riscos, tanto para a saúde do produtor rural quanto para a 
do consumidor dos produtos de origem agrícola; 

2) A racionalização do uso de dercnsivos é também redução de despesa 
da parte do produtor rural com a compra destes insumos; 

3) Compelc~tando o item anterior, o menor dispêndio pelo produtor 
rural com dcrens1vos redunda cm economia de divisas para o País, desde que 
esses produtos c suas matérias~ primas representam pesadas importações bra~ 
sileiras; 

4) Como vantagem adicional temos a representada pela convivCncia com 
as .pragas, muitas das quais são impossíveis de exterminar, com grandes pro~ 
vc1tos quanto à protcção do meio ambiente. 

. O problc~a, cm última análise, é cconômico, c esta economia pode ser 
vista desde o angulo puramente financeiro, até atingir o campo ecológico, 
pois do que se trata, finalmente, é de serem evitados danos econõmicos causa~ 
dos pelas pragas, bem assim impedidas ataques à natureza, pelo uso indiscri~ 
minado de produtos tóKicos. 

Por isso, Sr. Presidente, é que recolhemos, no número de abril último, na 
revista A GranJa, um interessante estudo, de autoria do Prorcssor Roberto 
Bassi Lindcnberg, cm que r oram alinhados os sete cuidados a observar na cs· 
colha de derensivos agrícolas. São estes os sete pontos: 

I) O ataque de pragas ou moléstia justifica o uso de defensivos? 
2) A rormulação do produto permite o uso na máquina disponível? 
3) Há possibilidade de escolher um dcrensivo menos tóxico? 
4) O uso do dcrcnsivo não trará descquilibrio na cultura? 
5) Q'ual o intervalo mínimo entre a aplicação c a colheita? 
6) O derensivo é recomendado pura aquela praga, doença ou erva dani· 

nhu'! 
7) Se ror misturar dois produtos, eles podem ser misturados? 

Sr. Presidente, 
O quadro traçado até agora nüo esgota o problema, pois nas condições 

brasileiras atuais outros ângulos merecem consideração, em especial da in~ 
dústria de dercnsivos dentro da economia do Pais. 

A produção de dcrensivos agrícolas é um subsetor dentro da indústria 
química orgfmica, e conrormc análise desenvolvida pelo Diagnósticos A PEC, 
de 1979, "o subsetor nil.o se individualiza quanto aos processos de produção 
ou quanto às matérias·primas. Ao contrário, nota-se que os dercnsivos rorum 
desenvolvidos por companhias qulmicas de grande porte c linha diversinca· 
da, destacando-se: Buyer, Ciba-Gcigy, Dupont, Eli Lil\y, Boechst c JC\", 

Em decorrência disso, a mesma fonte, ou seja, o Diagnósticos A PEC. de 
1<>79, observa o seguinte: 

"As empresas subsidiárias de multinucionais dominum o sctor 
de derensivos no Brasil, importando o produto final Ou intermc~ 
diítrio," 

A dcpendi:nciu do Pu!s, portanto, é grunde, c encerra dois aspectos. Em 
primeiro lugar, continuamos a ser importudores, e muito em bom os volumes 

. ' ... ·~ ". "' 
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fisicos adquiridos no exterior •cst~jam·'estnbilizndos, ho .. uvc uma evolução em 
valOr. Assim, os dados mais recentes, constantes na mcnsag'cm ao Congresso 
N'aciona\, do General Ernesto Gciscl, indicam que importávamos, cm 1973, 
128,3 milhões de dólares, tendo havido uma e\evaçilo cm torno de 52%, cm 
1977, quando o dispêndio foi da ordem de 195 milhões de dólares CIF. 

Além do mais, o a tua\ programa de substituição de importações mantém 
a dependência básica, qual seja a tecnológica, ponto este considerado positivo 
pelo Programa Nacional de Defensivos Agrfcolas, segundo consta da Expo
sição de Motivos 17, de 1975, do~onsclho de Desenvolvimento Económico, 
de 20 de agosto de 1975. 

A questão, no caso, não é absorver tecnologia, c sim gerar tecnologia 
própria, adaptada às condições do Pais c ao seu conjunto de fatores naturais. 

Não só, Sr. Presidente, é importante também que existam controles ri· 
gorosos quanto a tudo o que se relaciona com o uso de defensivos agrícolas, 
pois está em jogo a saúde do povo brasileiro c a defesa da nossa natureza, c só 
cm bases verdadeiramente nacionais problemas desta ordem podem ser equa
cionados c r.csolvidos, 

Nilo negamos, e nem poderfamos, o quanto representam os defensivos 
para a agricultura, cm especial no caso brasileiro, tendo em vista as nossas ca
rências atuais c a potencialidade represada do nosso território c da nossa gen· 
te. Apenas, c tão-somente, lançamos um alerta, que alcança o melhor uso des
te insumo agrícola, bem assim as condições em que tem sido produzido em 
nosso País. 

É preciso uma campanha intensiva da conscicntização da população ru
ral sobre os riscos que envolvem o uso de defensivos. ~ preciso, Sr. Prcsi· 
dente, Srs. Senadores, aumentar amplamente o número de técnicos agrícolas 
para que o produtor rural possa ser devidamente orientado. Para isso é prcci· 
.a criarem-se escolas agrícolas, principalmente de nlvel médic, para que, com 
maior número de técnicos, trabalhando, agindo, junto aos nossos ruralistas, 
possam eles transmitir uma orientação técnica capaz de impedir os grandes 
prejuízos que estamos a sofrer com a ampliação indiscriminada desses defen
sivos. 

Esperamos que as preocupações que hoje cxternamos possam produzir 
efeitos, pois que o nosso objctivo, com isto nada mais é do que despertar o as
sunto c valorizar, ainda mais, a representação parlamentar brasileira. (Muito 
bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador José Lins. 

O SR. JOS!!. UNS PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTRE· 
GUE A REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTE· 
R fOR MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Raimundo Parente. 

O SR. RAIMUNDO PARENTE (ARENA -AM. Léo seguinte discur· 
so.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores. 

Foi aberto, ontem, na Ciimara dos Deputados, promovido pela Cernis· 
são do Interior daquela Casa Legislativa, o Simpósio Nacional da Anazõnia, 
cujos objetivos expressos são, entre outros, apresentar sugestões de legislação 
com vistas no reajustamento das políticas e critérios conflitantes que incidem 
sobre aquela Região c "cristalizar no País uma sensibilidade, desenvolvida no 
sentido de uma vigilância c conscientização do valor patrimonial e responsa
bilidade que a Amazónia representa para todos os brasileiros," 

A solenidude inaugurul do Simpósio contou com a presença do Senhor 
Ministro Mi1rio Andreazza, du Pasta do Interior, que, mais umu vez, expres· 
sou ll seu apreço pelo Congresso Nucional, solidurizundo-se com u iniciativa 
du Comissão do Interior da Ci"1mura dos Deputados e concitando o apoio de 
todo~ os brasileiros para um amplo debate sobre a Amazõniu. 

Em st:u pronunciamento, o senhor Ministro Múrio Andreuzzn, depois de 
referir-se r1s várias tcntutivas que desde: os tempos coloniais tt:m sido feita~ 
p:1ra im:orporur u Rcgi;io Am:tzônicu à comunidade nncional, salientou, com 
justiça c oportunidade, que "as frustucões do pnssndo, cntn:tanto, nUa rizc· 
ram ;mcfcccr nem comprometcr:am os propósitos de construção do futuro. E 
cs'i<l grande.: t:trt.:fa c.:omcçou a ser efetivnmente executudu, n partir de 1966, 
com a chunwda "OpcruçilO Anwzôni:~", que, com u dcttrminuçi1o dos puri"l· 
mctws de Ullltl novn estrutégiu, criou os instrumc:ntos que: irium servir de su· 
porte.: ii a~w·tio coordcnadu de.: todos os segmentos sociais interc.~sados." 

Enumerou, a ~cguir, us vl1rius iniciativus dos governos rc:volucionúrios 
no que dwmou de "tarefn de redescoberta d;.1 Amazônia", citando a criação 
da SUDAM; ;t inslituifw'Lio de uma novot politk·;~ de concc.'\.'iilo di! e.~timulo!i c 
incentivos fiscais objctivando u utruçào puru a Rcgii\o, de capil:lis para o de-

scncadcamento de um processo de desenvolvimento duradouro c 
sustentado; u implantação da Zona Franca de Manaus; a criação do 
Rondon, cuja nobre missão tem ensejado a aproximação de 
vários rincões, o atendimento de vârias necessidades das populações 
ranas e o pleno reconhecimento pelas novas gerações "da nossa 
com suas potencialidades e desigualdades, e, no caso específico da An1azóni 
a convivência com um até cntilo desconhecido Brasil de riquo:zus c de 
rança", a execução do Projeto RADAM; a construção de grandes vias de 
netração como a Transamazõnica, a Cuiabá-Santarém, a Manaus Porto 
lho, a Manaus-Caracarai-Boa Vista c o inicio da Perimctral Norte: c, por 
a criação do Polamazõnia, - pólo de desenvolvimento · 
funçilo da infra·cstrutura existente, das potencialidades ugromincrais c 
pecuúrias." 

Mus, senhor Presidente, há trechos do discurso do Ministro Mário 
dreazza que me parecem da maior signilicação para a Amazõnia 
mente gratos aos sentimentos de quantos, sem preocupações subalternas 
de promoção política, temem pelo futuro de nossa região c a dilapidação 
sc:u patrimônio. 

Colherei, pois, aqui c ali, ao longo do pronunciamento do eminente 
nistro du Pasta do Interior, passagens que, mais que outras, devem, a 
ver, ficar nos Anais desta Casa, como testemunho c prova de que o 
do eminente Presidente João Figueiredo está atento, sem demagogia c 
emotividades primárias, à defesa c à ocupação produtiva da Amazónia. 

"A racionalidade da ocupação amazónica- disse o senhor Ministro 
deve contemplar, especialmente, a preservação de suas riquezas 
evitando-se sua depredação e danos ao equilíbrio ecológico. A OCIJpação 
den01da compreende a busca da elevação dos níveis de renda c 
das populações migrantes, para que as migrações que dcrnar1dam 
não representem tão-somente mera transferência de pobreza, 
to de promoção social c de desenvolvimento. E deve ser ocupada "'''';vam .. 
te, ao procurar concentrar recursos financeiros, materiais c humanos 
pólos de desenvolvimento cm formação no vasto complexo amazõnico." 

Mais adiante, Sr. Presidente, discorrendo, pormenorizadamente, 
as dirctrizes cmandas do Senhor Presidente da República, sublinhou 
quanto à Amazônia, ênfase especial será atribulda: 

"I- ao desenvolvimento integrado dos pólos sclecionados pelo 
MAZONIA, com atenção especial para a promoção de atividades rl;,.,,.,m., 
te produtivas c para a elevação da qualidade de vida; 

11 -à industrialização, voltada para o aproveitamento das 
regionais, particularmente na mineração c cxtração vegetal, com a 
zação de pólos e distritos industriais. Ai se acham os exemplos fecundos 
complexo AlbrásfAiunorte e do Projelo Trombetas; 

III - ao desenvolvimento agropecuário, em áreas sclccionadas, 
promoção de culturas de alto valor comercial, como o dcndê, a ju.ta, o 
:1 pimenta-do-reino, a cana-de-açúcar. Dcvcr-se-á consolidar c 
Distrito Agropecuário de Manaus e as atividadcs voltadas para o 
menta alimentar regional; 

JV- à exploração dos recursos minerais: ferro, bauxita, cassiterita, 
cá rio, entre outros, destacando-se, por sua dimensão, o Projeto Carajâs, 
as su<ts extraordinárias perspectivas; 

V -à exploração racional e rentável dos recursos florestais, cm 
adequadamente delimitadas, de forma não destrutivas: 

VI- à dinamização dos programas de colonizaçüo e intensificação 
rrocesso de regulurização fundiârias: 

VIl- à melhoria e ampliação da infra-estrutura cconómic::~: 
transportes, comunicações. A Hidrelétricu de TlJcurui, n se constituir 
mente na muior usina genuinamente nacional, representará um marco no 
tor, a par dos bcnc:ficios para os transportes regionais, com u construção 
eclusas no Tocantins; 

VIII- i1 melhoria c ampliação da infra·estrutum socinl: 
trc:irwmcnto, saúde c nutrição, habitação e s;.tncamento básico c 

IX- à :1mpliução do conhecimento científico e tecnológico do 
Um ido; 

X- ii pesca empresurial c i.lrtesunul c a proml1ção ao turismo." 
Outr:1 inici:ttiva, Sr. Presidente, tumbém du maior sitmiticaçào 

Amalõniu, foi u criação, ontem, através de Portariu lnterministcriul, 
missiio lntcrministerial da Amazônia Legal- CIAL", destinadu u 
estuhdcccr diretrizes que computibili1.em o desenvolvimento cconõmico 
Rcgii"10 corn o seu desenvolvimento sociul. 

A CIAL prcstarú i1~ empresas du áreu assessonunento técnico e 
SÜll, na fa~c de clahorução de projetas, pJuncjamcnto C CXCCUção das 
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dcs rel:tcionudus ao atendimento médico-sunitúrio,. educacional, prcvillcn
ciúrio c tmbalhista. 

Seus objctivos incluem, cm síntese, u vcrilicaçào, duruntc :1s fases de im· 
plantaçito c cxccuç:io dos projetas industrinis, ugropccuúrios c :tgromin~:r:tis, 
aprovudos pela SUDAM, d;t obediência iu; cxigêncius rclucionudas com o 
atendimento médico-sanitúrio c cduc:tcional, previdcnciúrio c trnbalhista, 

A Comissão lntcrministcrial da Amuzôniu Lcgnl, portanto, dentro da 
oricntaçiio govcrnument:ll dt: prestigiar a iniciativa privada c utilizit·la como 
instrumento de progresso c p:tz sociul, irit, sem dúvida alguma, proporcionar 
a empresários c trabalhadon:s aqudes serviços indispcnsúvcis ao vcrdudciro 
desenvolvimento- processo global superador da luta de clnsscs porque cm 
buscu do bcm-estar do homem integral c que, na feliz obscrvaçiio de Fmnçois 
Pcrroux, tem início numa rcciprocidudc de serviços para se coroar numa reei· 
procidudc de consciêncius. 

Sr. l>residentt:, pelos dois grandes c significativos eventos de ontem, pum 
:1 Região Amazônic11 - a inauguração do Simpósio Nacional promovillo 
pela Comissão do Interior da Câmura dos Deputados e a assinatura pt:los 
eminentes Ministros Mário Andreazza, do Interior; Eduardo Portclla, du 
Educnçiio; Mário Augusto Castro Lima, da Saúde; c Murillo Muccdo, do 
Tmbulho, da Portaria lnterministerial que cria ll Comissão lnterministcrial 
d:1 Amazônia, congratulo-me com os amazônidas e com todos os brasileiros 
pela consoliduçào daquela consciência nacional, em prol da minha Rcgiüo, 
onde até hoje têm vivido, lutado c sofrido milhões de brasileiros teimosa· 
mente patriotas cm prol da presença, ali, da própria soberania brasileira. 

Era o que tinha u dizer, Sr. Prcsidentc. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ. Lê o seguinte discurso)
Sr. Prcsidente, Srs. Senadores: 

Tenho vivido constuntemente as emoções do Dia do Caçador, nu crític<l 
a a tos do Poder Executivo. Hoje estou ao lado dll cuça. Ocupei cstll tribuna, 
cm duas oportunidudes, paru cndcrc:çar ao Ministro Mário Andrcazza apelos 
que tn1duzium aspiruçõcs coletivas. Folgo cm proclamar, dcsUI tribunu, que 
encontraram eco no ilustre: titulur do Ministério do Interior uquclcs dois apc.:· 
los. O primeiro visava a evitar o despejo de centenas dc famíli11S no buirro de 
Guud<llupc, no Rio de Janeiro. Já agora a tranqUilidade desceu sobre uquclcs 
l;1res, através da intervenção do Banco Nacional da Habituçào, intcrcss:1do 
cm eneontrur uma fórmula para solucionar tão grave problcm11 sociul. Por 
outro lado, solicitei, igualmente destu tribuna, que o Banco Nucionul da Hu· 
hit:u;rao dispensasse a garantia suplementur, exigida uos M unicipios, pan1 os 
empréstimos habit:lcionais cobertos por garuntiu real. Em 8 dc <igosto pussa· 
Uo, cssc iiVid ubsurdo c excessivo foi cuncelado por decisii.o da diretoriu d;1· 
quclc órgão. E passivei que outros motivos se tenham somado i1quelcs que ex· 
pus ncstu Cusa, c que as decisões não tivessem sido innucnciudas pclus mi· 
nhus solicitações. Pouco importu, Sr. Presidente. Aqui estou upcnas p:1r11 
11pi11Udir soluções, não pura reivindicar iniciativus. E, se ocupo a tribuna, dela 
mc valho pmu focalizar a situação dos servidores uposentudos da Colônia 
Juliuno Moreira, no Rio de Janeiro, que, ocupando hd alguns decênios imó· 
veis localizados nos terrenos daquele hospital, vêem-se, hoje, ameaçados de 
scr obrigados u abandonar as casas onde vivem com suas fumflius. Com· 
preendo que a Colônia necessite de unirladcs habitacionais para seus novos 
funcionários, mas esses imóveis podem ser construidos com a colaboração do 
Banco Nucional da Habitação na ampla área daquele hospitul. 

Deixo, aqui, esse novo apelo, nu certczu de que o ilustre Ministro Mllrio 
Andrcnzzu se preocupará tumbém com esse problema, dundo·lhe u mesma 
solução justa c humana que encontrou paru as dificuldades antes upontudas 
destu tribuna. (Muito bcm!) 

O SR. PRESIDENTE (Gustuo MUller)- Concedo u puluvru ao nobre 
Senador Henrique Santillo. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO. Lô o seguinte discurso,) 
- Sr. Presidcnte, Srs. Senadores: 

N iio nos iludumos: o Estudo brasileiro sempre foi c continuar(! senllo ali· 
garcu por muito tempo. 

Historicamcnte, durunte todos os episódios dc potenciulidudcs trunsfor· 
madorus, os munobristus do uutoriwrismo olig:arcu frusturum os movimentos 
vcrdudcirumente populurcs, 

Penum o urrcpendimcnto, ugoru, os que, de bou fé, ucrcditarum, ontem, 
nas intenções democrutizantes deste ~;:ovcrno. A evidência de munobrus conti· 
nuistas pclu cstruturn de poder 11lurmuuté mesmo uos que, nu ARENA, uli· 
menta rum, duruntc al~;:um tempo, vclcidudcs Uc indepcndênciu. J(a comcçumu 

amar~;:ar o sahor de nacos indigestos do "ARENÀO" que se lhes cnfium goe· 
la ahuixo. 

Armou-se o circo para o cspetáculo triste do ilusionismo cinico da re
formulaç~o partidúria, imposta lt sociedade sob forma de mui.~ um pucotc ur· 
tifichd, dc~conhcccndo·se o Brusil diferente que se vive. 

Não ê este o Brasil de 64 nem tampouco o dc 68, a uccitar ridiculus ad· 
moestações, enquanto a fome senta-se à mesa ou bate à porta de seu povo. 

N i1o é este o Brasil disposto a continuur uceitundo pucientcmentc a tutela 
odiosa de reduzidas o/igurquias, mesmo vestidas com roup11gcns populist:~s. 

Nfio é este o Brasil cujos trah:1lhadorcs possam accitur sem rcaçõcs a pri· 
s;io de seus lídcrcs. 

Este é o Br11sil a exigir o poder para o povo, paru fuzer do desenvolvi· 
menta econômico um instrumento de bcm-estar para a sociedade como um 
todo. 

Este é o Brasil cujo povo anseia por participação séria no processo de cs· 
tabelecimcnto das prioridad.:s poli.tico-udministrativas c faz, cm cada as· 
sembléia de trabulhadorcs, nos congressos clussistas, nu manifcstação silen· 
ciosa de cada um, uma proposta cfetivumcntc democráticu. 

Mus o circo cst{l montado c cm plena função eu criuçào de novos parti· 
dos políticos, possibilidade que seria de um sulto qualitativo na form11ção de 
autênticos liames da socicdadc ao Estudo, transformar-se, pelo contrário, cm 
instrumento muquiuvélico c cínico nus mãos maliciosas da oligarquiu autori· 
túriu, disposta até aos salumaleques populistas paru sutisfazer seus propósitos 
continuístus. 

Rcconheccm a falência da ARENA como possibilidade de manter-se 
como instrumento politico destinado u ilaquear a opinião pública c a manter 
a fursa. 

Necessitam reciclar o farisafsmo, sem abrir mão da maioria absoluta no 
Congresso Nacionul e para tanto usam dos meios de quc dispõem p:m1 man· 
ter o fisiologismo encurralado no ''ARENÀO". 

Contra o MDB, cometerão a violénciu da extinção pum e simples, como 
se pudesse por um dccreto ou um pacote upagar o sentimento oposicionist:l 
arruigado na alma do povo e como se os responsáveis pelas oposições fossem 
tão ingénuos ao ponto de fazerem o jogo do governo que combutem. Estare· 
mos unidos em torno do objctivo maior da democratiz:tçiio c da necessidade 
de trunsformaçõcs das estruturas cconômicas c sociais do P11ís. 

Iludem-se os que pensam que nos fracionarcmos e nos antugonizarcmos 
pelo simplcs capricho das legcndus partidárias. E não se venha, depois, dizer 
ii Naçii.o que as oposições provocaram impasse político, mantendo plcbisci· 
túrios os resultados eleitorais. 

Ao golpismo governistu, respondcrcmos com a frente oposicionista unida 
e forte. Ao urtilicialismo proposilUdo do autoritarismo, temeroso quc a 
N11ção passe 11 discutir a crise econômico-social que ele niio tem demonstrado 
compcténciu paru udministmr, estaremos contmpondo o avanço oposicionis· 
ta nas propostas alternativas 11 nível do econômico, do sociul e do politico. 

Da violénciu, surgirá um partido politico comprometido com os movi· 
mcntos socil1is e com us causas populurcs, cu paz de transformar-se em instru· 
menta político dus m11iorias marginulizudus do processo de desenvolvimento, 
de amplos selares das clusses médias levadas uo dcscspcro e mantendo-se nu 
intmnsigcnte defesa dos interesses nucionais. Lcvur-se-á inevituvelmente a 
um:~ mudançu da própriu práticu politica, voltada pura u pcrmancnte mobili· 
zaçào popular c organizução de bases sociuis e à democratização das estrutu· 
ms partidúrius. 

Angustium-se, ugom, os que uposturum nu inviabilidade doM DB. Ncste 
sentido, não estamos preocupados com o casulsmo legisferante do governo 
nem nos deixurcmos enredar na trama da estratégia autoritária, destinuda u 
desviar propositadamente as discussões em torno du crise nucionul, gerudu no 
ventre do próprio governo. 

Que csturiio pensando sobre todo este despropositudo urtificiulismo os 
ussaluriudos que, no 12Y mês de um uno de trubulho, estão recebendo menos 
dc 50% do snlàrio contratado, corroido pela innaçiio gulopunte? 

Enquanto se discute se o Governo deve ter um pnrtido só cm monobloco 
ou um partido no campo jogando a farsa du semidcmocruciu e outro no bun· 
co dos reservas, o que pensam os empresúrios pugundo muis de 60% uo uno 
pelos recursos que tomam cmprestudos puru finnnciur u produçiio'! O tiUC 

pensam os comumidorcs que pugum por tudo e uté mesmo por estes 60%, 
acrescidos ao custo dos produtos que consomem'! Principalmente quando sa· 
bem, porque lhes dói o estômago, que, upcnas nos meses de julho c ugosto, o 
custo du ulimcntaçào, correspondente 11 quusc metade dus despcsus de uma 
li11nília de baixo salúriu, uumentou em quusc: 20rl'n, pelos dudns du Fundação 
Gct\11io Vurp.as, extmltJos de urtigos tubcludm, o que ê 1111111 fic~r1o, jil {jUC o 
Ucsrcspeito 1'1 tahelu constitui 11 regra. 
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~------------------------------~ -------------------------------~ 
Ainda agom, o Ministro do Plancjamcnto dc,;;Jara ~orrindo que vai con~ 

tinuar promovendo reajustes de prec;os, sob pena de n~o ujustur nunca u eco
twmia. 

"Se 11:10 o fizermos", (o reajuste dos prcçm), "vocé lica com tudo preso 
num canto, pn:so noutro canto c com uma economia cheia de ineficiências. 
E um prm;cs~ll que vamos ter que cumprir, mesmo que seja doloroso", Tex
tuai~ p:tlavr:ts do Minbtro, c os assalariados que se danem, com o quu~e 
di:íriu aumento dw. preços dos :~lim~.:ntos, das roup:~~. dos calcados, etc. 

O circo c .... tá montado c o cspct:'tculo continuu. Nào hú p~o. entretanto. 
Mas isto parcçe preocupar rnuito pouco :m Governo, ocupado cm distrair a 
Nação com as dbcu~sões cm torno do supérfluo, já que o essencial, ou seja, as 
mc.:didas nas oírcas cconômica c social, continu:lm sc:ndo tomadas por alguns 
m;mdarins c aprcscntadao; à Nução sob formo1 de "pacotes". 

As~im ocorrc:u com a prioriUalle número um cm m01.io- o combute ~ in
llaçito, que atinr,iu cm agosto 5,~% c 51,8% nos últimos 12 meses. O mesmo 
com a priorid01.dc número um em junho - o estímulo itngricultura, cm que, 
na prútica, mantém-se os mc:smos privilégios lts grandes empresas, aos t:SJ'IC· 

culadores e ~s exportadoras multinacionais. Fato idêntico com a prioridade 
número um em julho- a crise energética, no bojo da qual destaca-se a pro
positada desmoralização do monopólio estatal do petróleo. 

Em torno da crise, formou-se uma cortina de flJmaça destinada a toldar 
a visão c u entorpecer a consciência do povo. MaS seu estômago dói. 

Haverú um lim para a burla e a m.1 fé. A tomada de decisões corajosas ao 
nível do económico e do social passa inevitavelmente pelas soluções políticas 
e estas só se darão com a revogação total do arbítrio, com livre e natural re
formulação partidária c com a posterior convocação de uma Assembléia Na· 
cional Constituinte, que não seja mero formalismo destinado a frustrar a luta 
popular, mas que represente a construçiio de um novo pacto social, em que se 
inserem com primazia os trabalhadores brasileiros. mas também os empre~ 
sários nacionais que ainda pretendam orientar nosso desenvolvimento pelos 
caminhos da independência. 

Nào h~ dúvidu, no entanto, quanto a necessidade de estruturarem-se 
purtidos políticos 4uc.: representem as aspirações dos v~ rios segmentos sociais 
da Nnçào. O Governo, no entanto, com propôsitos maquiavélicos, conduz 
cst:1 di.~cussào pelas vias sombrws de: odioso artificialismo, cm que se c:vit.len-
1-:ia nwis umn mnnobra e!tcus;t destinadu a propiciar·lhe falsas vitórias deito-

rais. Aí c~tJ a estratégia política do '\i~tcma"; promovc:r a "abertura" dcrno
crútic:t par;~ o~ povos europeus c norte·:1mcricano verem, p:mt :~s emprc~<.t~ 

tran~nacionais que dominam sua economia sentirem-se ~cgura.'i e par;1 conti· 
nuar ganhando cleiciics a qualquer cu~to, mesmo que o preço seja mud:1r 01 

carranca pc.:la m~scara hipócritíl do populismo autoritário. 
t\ camisa-de-força do bipartidarismo artificial não pode ser substituid<l 

por partidos políticos encomendado~ pelo Planalto. De um modo ou de ou· 
tro, a própria sociedallc, que se pretende: pluralista c livre, ~e encarregar~ de 
romper e.,tes cerceamentos que o casuismo lhe impõe. 

A crise económico-social avoluma-se. Administrá~la exigiriu u verllott.lc.:i
r<~ intenção dcmocráticu, permitindo-se à sociedudc: efelivu participação na\ 
decisões do poder político. Isto se faria pela convocação de: uma Assemblí:iu 
Nacional Constituinte. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE A REVISÃO DO ORADOR, SERA PUHLI· 
CADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Nada mais havendo a tratar, 
vou encerrur a presente: sessão, antes anunciando paru a extraordinária de Jg 
horas e JO minutos, anteriormente convocada, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Díscussüo, cm turno único, do parecer da Comissão de Relações Exte
riores sobre a Mensagem n11 124, de 1979 (n112J6j79, na origem), de 9 de julho 
do corrente ano, pela qual o· Senhor Presidente da República submete, à deli· 
beração do Senado, a escolha do Sr. Carlos Fredercio Duarte Gonçalves da 
Rocha, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de: Diplomata, para exercer 
J função de Embaixador do Brusil junto it República Argentina. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) - Está encerrada a scssi:lo. 

( Lt'\Wifa·.l't' a Jt•.uiio às /8 lwra.f t' !8 minwo.l,) 

ATA DA 153~ SESSÃO, EM 12 DE SETEMBRO DE 1979 
1' Sessão Legislativa Ordinária, da 9~ Legislatura 

- EXTRAORDINÃRIA-
PRESJDtNCIA DO SR. LUIZ VIANA 

;IS 18 /fORAS f. Jli MISUTOS, ACifAM·SE PRESENTES OS 
SRS. S/:.'N,IDORt:S: 

José Guiomard- Eunice Michi\es- Evandro Carreira- Raimundo 
Parente- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes- Alexandre Costa- Henri
que de La Rocquc- José Sarney- Alberto Silva- Hclvidio Nunes- AI· 
mir Pinto - José Lins - Dinune Mariz - Jessé Freire - Cunha Lima -
Humberto Lucena- Milton Cabral- Aderbal Jurema- Marcos Freire
Arnon de Mel\o- Luiz Cavalcante- Tc:otônio Vilela- Gilvan Rocha
Lourival Baptista- Passos Porto- Lo manto Júnior - Luiz Viana- Dir
ceu Cardoso- Joilo Culmon- Moacyr Dalln- Amaral Peixoto- Hugo 
Rumos- Nelson Carneiro- Roberto Suturnino -Itamar Franco- Muri· 
lo Badnr6 - Tancrcdo Neves - Franco Montara - Orestes Quérciu - Be
nedito Ferreira- Henrique Santi\\o- Lâzaro Burbozu- Gastilo MUller
Vicente Vuolo- Mendes Cunnlc- Pedro Pedrossiun- Affonso Camargo 
-José Richa- Leile Chaves- Evelãsio Vieira- Juison Barreto- Lenoir 
Vurgas - Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viunu)- A listu de presença acusa o com
p:~recimento de 54 Srs. Senudores. Havendo número regimental, declaro 
aberta n sc:ssilo. 

O Sr. 111 ~ Secretário procederá à leitura do Expediente. 

I! lido o ·"Kuinre 
EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO rRESIDENTE D,\ RErúBLICA 

Restituindo uulógrnfos de l,rojclo de Lei sancionado: 
N• 142/79 (n• 315/79, nu origem), de li do corrente, referente uo Projeto 

du Lei du Ciamura n• 57, de 1979 (n' 1.631 f79, nu Cusu de origem), que dispõe 

sobre o exercício da análise clínico-laboratorial. (Projc:to flUe se transformou 
na Lei n• 6.686, de li de setembro de 1979.) 

01.! u.gradecimenlo de comunlcaçiio: 

N• 141/19 (n• 313/79, na origem), de li do corrente, referente à manu
tenc;'lo, de acordo com o disposto no§ 411 do artigo 59 da Constituição Fede· 
ral, do veto presidencial aposto ao Projeto de Lei da Câmara nY Ol. de 1977 
(n~' 2.320/74m, na origem), que regula a locação predial urbana, e dá outras 
providências. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Vianu) - O Expediente lido vai à publi· 
cacilo. 

A Presidência recebeu as Mensagens n9s, 143 u 176 (nlls, 279 a 312/79, na 
origem), de II do corrente, pc:lus quais o Senhor Prt:sidente da República, nos 
termos do disposto no art. 42, item VI, da Constituição, submete ao Senado 
propostas do Sr. Ministro de Estado da Fazenda pura que as Prefeituras Mu· 
nicipuis de Canoas, Suntu Cruz do Sul, Pclotus, Sapiranga (RS); Apucuranta, 
Cumbé, lbiporil (PR); Cumpo Grande, Jardim (MS); Silo Francisco do Con· 
de (DA); Burbaccnu, Belo Horizonte, Bctim, Contagem, Divinópolis, Uberu· 
ba (MG); Burna Bonita, Cândido Mota, Guurujá, Mogi·Guuçu, Morro Agu· 
do, Otrmpia, Pedreira, Piedade, Presidente Prudente, Santos, São Joaquim da 
Burra (SP); Rio de Janeiro (RJ), e os Governos dos Estados de Mi nus Gerais 
e do Rio de Janeiro, o Depnrtumenlo de Águas c Esgotos de Ribeirilo Preto 
- DAERP. SP, c o Dcpurtumcnto de Águus c Energia Elétrica- DAEE· 
SI', sc:jum autorizados pelo art. 211 du Resolução nll62j75, destu Casa, e pos
sam rcalizur opcruçõcs de crédito, puru os fins que especilicum. 

A.s mutérius serão despachadas às Comissões de Economia e de Consti· 
tuiçUo c Justiça. 



lHA RIO no CO:"i(;JIFSSO :\-\C'IOS:\1. (St·~·úu !!1 ~;••!t·mhru d•· 1117'1 

O sn. PRESII>ENTE (l.ui1. Viana)- Snhrc u mesa, projeto de kt que 
:·.cr~! lido peln Sr. I"·St:crctúrio. 

1:' lido o Jl'gllilllt' 

I'RO.JETO llE LEI llO SENAilO N• 271, llE 1979 

D:i no,·n rcthlfllio :1o C!lpllf do nrt. :\1' tln Lei n'' 5.1129, de .'\0 cll·nu· 
H·mhru dl· I'J72, (jUc cria o Instituto :\'ilclonul de Allmentuçiin ,. ~u
triciio {INAN), e dâ outras providêncius. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I~ O caput do art. 3~' d:1 Ld nv.S,H29, de 30 de novembro de 1971, 
passu a \'igorar com a seguinte redução: 

"Art. 3"' O Instituto Nucion:tl de Alimentação c Nutri~tto 
(INAN) elaborará programas de assistência alimentar destinados a 
atender, prioritariamente, a população escolar de cstabc:lccimcntos 
onciuis de ensino do primeiro gruu, gc:stantes. nutrilcs, laclentt:s, 
populução infuntil até sc:is anos c trabalhadores rurais voluntcs, re
munerados por turcfa empreitada ou corno diarista, assim como 
progrumas de educação nutricional, principalmente para população 
de baixa renda familiar." 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições cm contrário. 

JustiOcnçiio 

A Lc:i n~' 5.829 estabelece nítida dicotomia em seu art. 3~" de um lado, faz 
menção a programas de assistênciu alimentar, de outro lado, refere-se a pro
gram:IS de educ:wão nutricionul, ambos a cargo do INAN. Os primeiros, de 
caráter assistencial, são, por ~ua nuturezu. programas práticos, de atendimen
to efetivo. Os segundos, de ordem educacional, são programas especulativos, 
informativos. Estes últimos, o próprio MOBRAL jú vem implantando c de· 
senvolvcndo em vários municípios brasilc:iros. 

Os primeiros programus, obviamente mais importantes, cstendc:m-sc a 
uma variada c numeros:t população carente de t:fetivas medidus ussistenciais 
no terreno da alimcntacão. 

Todavia, entre os beneficiados pelos programas de assist~ncia alimentar 
deixou a Lei n"' 5.829, que criou o fNAN, de incluir os integrantes de uma nu· 
merosa c marginalizada categoria de trabalhadores rurais e que, mais que 
qu;tlquer outru, nccc:ssita de: assistência alimc:ntar. Referimo-nos aos traba
lh:~dores rurais assalari:~dos '"vol:1ntes", residentes foru da propriedade, viu 
dc r~:gm nüo registrados, remunerados por tarefu, empreitada ou por dia, São 
os conhecidos "bóias-frias", também chamados de peões de trecho, de paus
dc·araru, de marmitciros, de clandestinos e de avulsos, aliciados por interme· 
di[Jrios ou fazendeiros, sem estabilidade de emprego e sem qualquer tipo de 
assistência, sobrevivendo cm condições subumanas de trabalho c subsistên
cia. 

Retnttos de uma autêntica manifestação histórica da contradição Msica 
do sistema vigente, participando de um setor (o secundário) que não canse· 
guiu participar mais do que 17% da população c:conomiC<Imente ativa brasi· 
!eira nas Ultimas décadas, são os ''boias-frias'' vitimas maiores de uma tc:cno· 
!agia altamente poupadora de força de trabalho que, entre nós, iniciava sua 
escalada nu agricultura nos anos 50. 

De fato, foi a elevação· crescente da composição orgânica do capital agrí· 
cola que gerou a óguru do trabalhador não-qualific:~do, instâvcl, ora obriga· 
Jo a dedicar-se :1 atividudes do baixo terciário, oru tendo de empregar-se por 
cmrrdtada ou como diurista, nus fazendas de produção mercantil, sem quul· 
quer estabilidade cmpr-.:gatfciu, 

Hoje, silo legiões, inclufdos entre os 47% dos trabalhadores agrico\us 
brasileiros que, em 1970, gunhuvum menos de 80% do menor salário mínimo 
do Pais. Após quase 10 unos, a situuçi'lo pouco mudou c o infeliz "bóiu-frin" 
continuu n representar o gruu múximo dn exploruçào do homem c: que só con· 
segue sobreviver, graças 11 certos expedientes, na entressnfra, jú que ni\o des
fruta de qualquer estabilidade financeira. 

Vivendo a mercê da prccuriedude dus condições de: sua própria consti
tuiç~o. a força de trabalho representada pelos "bóius-frius" trnduz buixu pro· 
dutividndc, sempre superada e muitns vezes substitufdu pc:lus modernas c: so
tisticadus muquinurius agrícolas. 

Elementos de migração de zonas criticas, os "bóins-frius" se vCm na con· 
tingêncht de ~uhmctcr-se 11 situuçi\o de ussuluriudos tcmporlirios, puru pode· 
rclll muntcr sum fumrlias intcgrudas, cm média, de quutro 11 cinco membros, 
tendo o chefe de famflia 11 idade média de 40 anos. 

··---.. ------·--------------·---- _J 

~-1;~is dt: ~ur:;, ddt.:~ :-.iiu <ata!fah...:tn~ c :oell~ fdhn~. l:unh~~mlr.LH'.r'ormallt~:. 
cm "l11iias-frias", n:u1 frcqLJt:!Ham 011 nllfll'il fr~·qiil'fP:H.!m ~~o,.:n!a. 

/'cr.:l'hendu m .rdu!Ln•; •. d:ÚHl<: lllknnre:., a•. 'e:·:~. il CrS ~).ll(J t: tl:, !111'· 

11\lrcs CrS ! 5.00 a CrS I ~;.no ptli' t.li;L, 11\ trahalh;lt.ltHl':. diari~tas volante\ tit: 
no~~m campo~ tem um;L renJ.t fan11liar infima, PtHquc n;w po~:.LH.:m ~:1~a 
própri.J. s:in ohripad.t.,, muit:L~ vetes, :1 p:qtar a!ugud mêdio mensal de apro
'-imadamcnte CrS ~00,00, 

FMC:tdn., a sair de c:J.'oil di:triamenlt' entre h c 7 hl1ras da manhã, rcttlf· 
nam entre !H c !9 horas. :tpt1~; cumrrircm un101 jornada de trabalho de 10 ho
ras diúria:-.. 

Desses "bóias-frias", 64% sào transportados em caminhões, os quais, em 
75'fr dos casos, não oferecem a menor segurança. Com tempo hom, traha· 
lh:tm cerca de 30 dias, mas, se chove, trabalham, à'\ vezes, upenas 5 a lO dias, 
:1carrctandn cm cons~:qUência decréscimo da renda familim. 

A Federuçào dos Trat-mlhadore!'t na Agricultura de meu Estado {FE
TAEG), upós realizar. cm 1977, um minucioso trabalho de obscrvaçfio c cole· 
ta de dados, junto às populações de "bóias-frias" dos munic!pios de Goimu
hu, Goi:mi:si:1, ltumbiaru, Rio Vc:rde c Santa Helena, centros de alta expressi
vidade económica e principais pólos de concentração de mão-de-obra volante 
de Goiás, denunci:t esta realidade nua c deprimente de um'! clns~e sofridu c: 
espoliada. cuja situação de vida precisa urgentemente ser mndincada. 

Expulsos do campo, sem a agricultura de subsistência, que lhe gnrantia a 
alimcntuçào, no período de queda ou de falta totul de emprego, os "bóias
frias", se submetem ;.1 um regime alimcntur dos mais deficitários, consistente:, 
basicamente, em nrrol, feijão (quando existe) e "m:ninho verde". com v:t· 
riaçõcs de pão c polenta. 

Recente levantamento rc:aliz:~do entre 126 famflias rc:sidentcs na periferia 
de Ribeirão Preto, no Estado de SUo Paulo, revc:lou que o •'bóia-fri;:J" canso· 
me por dia somente de 1.000 :1 1.400 calorias, contra 3.500 exigidas pelo seu 
tipo de trubalho. 

Outru pc:squisa com 100 cort:~dorcs de cana da mesma regii1o concluiu 
que cm e:1da umu de suas murmitns o número de calorias uilo excediam a 200: 

O estado nutricional revela bt:rn o seu baixo uivei sócio-económico. 
Acrt:scc que, sc:gundo Judos fornecidos pelos serviços médicos d;:1quela 

lona ugrícolu, 60% de sua população tem verminose c "amarc:Jào". Outra 
conclusão a que chcgarum O!!. técnicos reveht que o "bóia-fria'' tem a mesma 
capacita~Uo de um indivíJuo sedentúrio, bem abaix{J dos antigos rurícolas 
que moravam nas colônias, 

Estudos sobre a car;1cidade físic:1 dos "hoiás-frias" rcaliz:1dos através ele 
cicloe"gometria, de: cletrocardiogruma de repouso e Jc eletrocardiograma du
rante o teste e após o esforço, entn: 48 "bóias-frias", escolhidos ao :.tc~so, rc
vel<lram bai.\issimo estado nutricional, tendo 6 dclc:s sido excluídos p(Jr apre
sentarem alteração c;.trdiacot, hipcrlcnsiio e moli:stia de Chagas, 

E5t;l situu~·t10 reflelc o estado carencial, cm proporções bem muis graves, 
nas regiões mais pobres do l>uis. 

A existênciot do trah.ulh;ldor "volmlle" no meio rural brasileiro, dentro 
do contexto de nossu politica econômica, representa, como muito bem notou 
a professora Marin dn Conceição d'lncao c Mcllo, "uma manifcswç1io his
tóricu d;1 contradição hásica de nosso sistema econômico", estruturalmente 
viciado c injusto, unHt vez que "a umpliação dus rcl:~ções capitalistas de pro
dução no meio rural, sc:gundo 11nrmn a mesma professora, fdta pela c.'<punsào 
da agricultur;:t comc:rcial, :'ts cxpen~as da agricultura de suh~istência, se fa1. 
acnmpanhud<J, de um ludo, da concc:ntração da propriedade fundiúria c, de 
outro, da suh~tituiçào dos sistema!!. de explornção du fon;11 de trabalho cnm 
rcmuncraç~o total ou parcialmente iii namra (arrendamento, purceri:1 ou 
agreg;ulos), pelo sistem;t Je remuncr:.tç\io mnnetúriu (trahalhudores ussalari:.t· 
dos)", 

Estes fatos s~o. uliús, plc:numente confirmaJos pelos dudos dos censos Ue 
1950 c 1960, que acusam umu acentuadu queda no m'unero de purcciros e um 
crc:scelllc aumento no número de empregados na agricultura, ulém de revcln
rem um:~ tendência no aumento do númcrolle empregado~ tcmporftrio~ nu 
cCtlnomia rural hr:tsildm. 

A vist:l, pois, Uu grave sitwu.;~u sOdu-ccunômicu <t que foram relegudos 
tantos trahulhudnrcs Jc: nossos campos, impõem-se medidas aternudorus, 
como a que temos a honru de apre!!.entar, objetivando minorar-lhes as den. 
ciêncius de subsistCnci:1. 

Sala da~ Scs~õe~. !2 de .... etemhro dL' 1979.- L1Í1.11rll Rnrhottl. 

J.J:'G/SLJ(',.JO CITADA 

LEI N<' !.H29, DE Jll DE NOVEMilRO DE J9n 
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~--~--------------------------------~----~----------------~-------~ 
"Art. Jo O Instituto Nacional de Alimentaçuo c Nutriçuo (INAN) ela· 

horurá programss de assistência alimentar destinados a atender, priorituriu· 
mente, a população escolar de estabelecimentos oficiais de ensino do Primei· 
ro Grau, gestantes, nutrizcs, lactentes c população infantil uté seis anos, assim 
como programas de cducaçilo nutricional, principalmente para população de 
baixa renda familiar," 

(Às Comissões de Constituição c Justiça, de Saúde c de Lcgis· 
lação Social.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Vianu) - O projeto lido será publicado c 
remetido às comissões competentes, 

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 19-Sccrctftrio. 

t lida a .<egulnte 

OFICIO No 016/79-CAR 

Brasflia, 12 de setembro de 1979 

Senhor Presidente: 
Tenho a satisfação de comunicar a V, Ex• que a Comissão de Assuntos 

Regionais visitará o Projeto Jari c à SUFRAMA, no período de 13 a 20 do 
corrente mês. 

Encaminho a Vossa Excelência a relação dos membros deste Orgão Téc· 
nico que integrarão a Comitiva: 

I - Senador Mendes Canulc 
2 - Senador Vicente Vuolo 
3 - Senador Almir Pinto 
4 - Senador Raimundo Parente 
S - Senador Evandro Carreira 
6 - Senador José Lins 
7 - Senador Jarbas Passarinho 
8 - Senador Aloysio Choves 
Aproveito a oportunidade para rcnovar·lhe os protestos de estima c con· 

sideração. - Senador Anlôalo Mendes Canale, Presidente da Comissão de 
Assuntos Regionais. 

O SR. PRESIDENTE (luiz Viana)- A comunicução lido vui à publi· 
caçào. 

O SR. PRESIDENTE (luiz Viana) - Passo-se à 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissilo de Re
lações Exteriores sobre a Mensagem n• 124, de 197,9 (n• 216/79, na 
origem), de 9 de julho do corrente ano, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Senado a csoolha do 
Sr. Carlos Frederico Duarte Gonçalves da Rocha, Miniotro de Pri· 
mcira Classe, ~a Carrc~ra de Diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à República Argentina. 

A matéria constante da pauta da Ordem do Dia da presente sessão, nos 
termos da alfnea "h" do art. 402 do Regimento Interno, deverá ser apreciada 
cm sessão secreta. 

Solicito aos Srs. funcionários as providências necessárias a fim de que 
seja respeitado o dispositivo regimental. 

(A .sessão torna-se secreta às 18 horas e 40 minutos e volta a sn 
pública à.< /8 horas e 48 minuto.r). 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Vianu)- Est6 csgotudu u matériu constante 
du pauta da presente sessão. 

Há oradores inscritos, 
Concedo u palavra ao nobre Senador Nelson Cnrnciro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ. Lê o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Após 14 anos de absolutu inflexibilidade numa politica salarial reconhe· 
cidamcnte desfuvorávcl aos empregados, o Governo se upressu a introduzir 
modificuções que rcduzum o dcscquiHbrio acumulado cm tão longo tempo, 
gcrudor de grnndc tensüo social. 

Estrunhumos, Sr. Presidente, que, upcsur de tantas notícias sobre u rt:for· 
mulnçi\o da poUticn sulnriul ncnhumn pnlnvrn tcnhu ainda ainda sido prolt:ri· 
dn pelos portn-vozcs governamentais <Juunto li situuçiio dos servidores pl1hli· 
cos, cuju situuçüo não dircre da do pessoal regido pcln CLT. 

Os runcionários públicos, inclusive os inativos e pensionistas, não podem 
licar â margem da rerormulaçilo anunciada, o Estado se revelando, mais uma 
vez, patrão cruel. t de se notar que são eles, também, vitimas de uma política 
S<~l:trial injustu, rruto de reajustes anuais sempre inferiores aos índices rc<~is de 
elevação do custo de vida. 

Os runcionários públicos, civis c militares, estão impedidos de se organi
zarem a agirem como os dcmttis trabalhadores. Tem-lhes sido negado o direi
to de greve. Portanto, imprescindível ê que o Governo não discrimine contra 
eles, udotando medidas simultâneas que os aliviem das dificuldades ntuuis. 

Esta, uma questão de justiça incquivoca. Constituirá erro dos mais gra
ves se os runcionários públicos r orem marginalizados, negando-lhes o Gover
no tratamento igual ao que pretende dar aos empregados de empresas públi
cas e privadas, acolhendo, aliás, sugestão contida em projeto de minha auto
ria, que, apesar de pareceres ravoráveis, inclusive do nobre Senador Jarbas 
Passarinho, foi inexplicavelmente rejeitado pelo plenário.~ imperioso que o 
Estado comece por fazer justiça a seus próprios empregados, do contrário, li
carão estes cm posição insustentável que terminará, cm pouco tempo, por 
conduzi-los ao dilema de se congregarem para a luta, inclusive recorrendo à 
greve, ao assistirem suas ramílias passando as piores privações. 

Urge, Sr. Presidente, que o Governo dê uma palavra a respeito, parare
duzir a angústia que começa a surgir no runcionalismo, racc ao silêncio total 
sobre sua situação. Discriminar contra o runcionalismo será, neste momento, 
prorunda injustiça c grave erro, de conseqUências que não são difíceis de pre
ver. Eis a razão do apelo que formulamos ao Presidente da República c ao 
DASP, a fim de que tranqUilizem seus próprios funcionários, cuja situação é, 
também, insustentável. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Nada muis havendo que tratar, 
vou encerrar a presente sessão, designando para o. de amanhã, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, cm turno único, do Projeto de Resolução n~'41, de 1979, apre
sentado pelo Senador Orestes Quêrcia, que cria Comissão Parlamentar de In
quérito, dclitinada a investigar denúncias sobre violações de direitos humanos 
nos últimos dez anos, tendo 

PARECER, sob n• 488, de 1979, do Comissão: 

-de Constltuiçio e Justiço, pela constitucionalidade, juridicidadc c, no 
mérito, contrário, com voto vencido do Senador Nelson Carneiro. 

1 

Votação, cm turno único, do Requerimento n~'278, de 1979, do Senador 
Leite Chaves, solicitando, nos termos do art. 418, inciso I, do Regimento ln
terno, a convocação do Senhor Ministro de Estudo da Indústria c do Comér· 
cio, João Camilo Pcnna, para prestar esclarecimentos, perante o Senado Fe· 
dcral, sobre o empréstimo concedido à COPERSUCAR c uo Grupo Atalla. 

3 

Votação, cm turno único, do Requerimento nq 3!7, de 1979, do Senador 
Henrique de Ln Rocquc, solicitando a tramitnção conjunta dos Projetas de 
Lei do Senado n9s 280·, de 1977, do Senador José Sarncy, que institui o voto 
distrital, c d6 outros providências c 233, de 1979, do Senador Torso Outra, 
que institui o Sistema Eleitoral Misto, c dâ outras providências. 

4 

Votação, cm turno único, do Requerimento 'n~'322, de 1979, do Senador 
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, d<~ 
saudação fcitn pelo Senhor Presidente da República, João Baptista Figucirc· 
do, uo Presidente Kcnncth Kaundu, de Zâmbia, no dia 29 de ugosto de 1979, 
no Palácio do ltamarati, 

5 

Vot:tçüo, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Scnudo n9 214, de-
1979, de autoria da Comissão Dirctoru, que cria c transforma cargos do Qua· 
dro Permanente do Senado Federal, e dâ outras providências, tendo 

PARECERES, sob n's 494 c 495, de 1979, dus Comissões: 

-de Constltulcilo e Justlca, pela constitucionalidade cjuridicidudc, com 
itS Emcndus que apresenta de n's I, 2 c 3·CCJ; c 

-de Flnantas, ruvorúvcl ao projeto c às Emendas du Comiss!1o de Cons· 
tituiçàl> c Justiçu, com Emendu que :tprcscntu de nQ 4-CF, 
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6 

Discuss5o, cm turno suplementar, do substitutivo do Senado ao Projeto 
de Lei da Citmam n• 86, de 1977 (n' 877/75, nu Cúmaru dos Deputados), que 
altera a rcdação do art. 17 da Lei n• 4.591, de 16 de dezembro de 1964, tendo 

PARECER, sob n• 510, de 1979, da Comissão: 
- de Rcdaçilo, oferecendo a rcd:Jç5o do vencido. 

7 

Discussrto, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~' 80, de 1977 
(n~' 238/75, nu Casa de origem), que acrcsccntu parágrafo ao urt. 323 dn Con
solidação das Leis do Trabalho, aprovada'pelo Decreto-lei nl' 5.452, de li' de 
maio de 194), tendo 

PARECERES, sob n•s 466 a 469, de 1979, das Comissões: 
- de Constilulçio e Jusllça, Favorável: 
- de l.e1lslaçio Social, Favorável: 
- de Educaçio e Cultura, favorável; c 
- de Finanças, contrário. 

8 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~' 89, de I 978 
(n~' 2.880/76, na Casa de origem), que institui o cadastro de promitentcs com
pradores de imóveis rurais, integrado no Sistema Nacional de Cadastro Ru
ral, tendo 

PARECERES, sob n•s 421 c 422, de 1979, das Comissões: 
- de Agricullura, contrário; c 
- de Finanças, favorável. 

9 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n~' 47, de 1979, de 
autoria da Comissão Dirctora, que acrescenta parágrafo ao art. 383, da Rcso
luçuo n• 58, de 1972 (Regulamento Administrativo do Senado Federal), tendo 

PARECER, sob n• 474, de 1979, da Comissuo: 
-de Constltulçio e Justiça, favorável, nos termos de substitutivo que 

apresenta. 

10 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nl' I, de 
1978, do Senador Otto Lchmann, que revoga dispositivo da Lei n• 6.515, de 
1977 e altera dispositivos do Código Civil c do Código Penal, tendo 

PARECER, sob n' 478, de 1979, da Comissuo: 
-de Constitulçio e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no 

m~rito, favorável, nos termos do substitutivo que apresenta. 

O SR , PRESIDENTE (Luiz Viana) - Está encerrada a sessão. 
( Levanla-se a sessão às 18 hora.ç e 55 minUioJ,} 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MARCOS FREI· 
RENA SESSÃO DE 11-9-79 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. MARCOS FREIRE (M DB- PE. Lê o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senudorcs: 

Queremos prosseguir, nestu tarde, c se possível concluir, a análise que 
iniciamos há alguns dius atrás, sobre o problema energético brasileiro. 

Enfocundo, jú agora, de uma maneira especifica o Programa Nacional 
do Àlcool, cnrutizamos dois aspectos desta qucstüo, que nos parecem da 
maior relevância: PROÃLCOOL como instrumento de redução das dispari
dades regionais, e, uo mesmo tempo, os uspectos sociais deste programa. 

No que diz respeito ao primeiro desses aspectos, teríamos que sulientar 
que não pode dei:\ar de estar inserido no Programa Nacional do Ãlcool are
dução das disparidades regionais. Da( nosso entender, Sr. Presidente, Srs. Senado
res, caber prioridade - c até cst(mulos especiais - paru a implantação 
de: unidades produtorus cm regiões economicamente deprimidas, de buixu 
rcndu. Por e!ilur dentro desse contexto, objetiva-M: a reduçt1o, por igual, das 
disparidades individuais de rcndu no setor agrícola, cujos produtos têm 11so 
altamente intensivo de trabalho, com o conseqUente crescimento da renda in
terna, mediante o aproveitamento de fatores de produção ociosos- terra, 
inuproveitudu ou subutilizada, e mão-de-obra, em regime de desemprego 
aberto ou disfarçado. 

Entr10, não h{l nem o que pestnnejur. Du mesma formu que a bl1ssola 
upontu sempre puru o Norte, o PROÃLCOOL, purn o Nordeste. I'! que. ubri
gundo 1/3 da populuçUo brusileiru, em 20% do Território Nucionul, é ui que 
cstú o grunde bolsilo de misériu que se constitui nu l1reu subdesenvolvillu 
continua muis extcnsu lia continente sul-umericano, 

-------------------------
Aindn hà poucos dias, o utuul superintendente du SUDENE confessuvu 

que 27% de nossa populaçiio ntivn cstavum dc:sempregudos. Duí os tno baixos 
índices de nlvel de vid•1, onde grussam o unulfubetismo, us doenças cndêmi
cas, :1 subnutriçno, a mortulidadc infantil, a criminulidude, u prostituição. 

o r:tto é que, malgmdo aspectos positivos alcançados, u nossu politica 
dcsenvolvimentista regional fr:tcassou redondamente, seja do ponto de vistu 
social, seja do ponto de vista económico, tendo se ugravudo o grau de vulne
rabilidade da economia nordestinu c se intensificado o seu carftter de depen
dência do Centro-Sul. 

Como cantamos dutribuna parlamentar, logo no início do nosso primei
ro mandnto legislativo, foi exatamente ai, no Nordeste brasileiro, mais especi
ficamente cm Pernambuco, que erigimos a civilização da c:ma·de-uçúcar, que 
nos tornaria, nos primórdios de nossu história, nu região muis rica do Brasil c 
mesmo umu dus mais prósperas do mundo. Repitamo-nos, ainda: 

"Mas essa fase de opuli:ncia passou. Com o declínio do ciclo do 
açUcar, houve um deslocamento do centro dimimico de nossa cco
nomiu para outras regiões, Não pudemos tirar proveito dos outros 
ciclos económicos que vieram a se suceder. Continuamos a viver, 
basicamente, da exploração da cana, sem nos adaptarmos uos nos
sos condicionamentos do meio e do tempo cm que vivíamos, 

O Nordeste entrou, então, em crise permanente, ficando margi
nalizado do desenvolvimento nacional." (DCN 5·5·71.) 

Eis que se :~brc, agora, a perspectiva para o ciclo do álcool. Rcpresentun· 
te, nesta Casa, de um Estudo cuja vocação histórica sempre foi o uçúcar- c a 
ele permaneceu fiel, malgr:1do todas as suas vicissitudes- vimos rcclumar, 
para nossa região, :t primazia de sermos o celeiro desta emergente fonte ener
gética, 

Em seu inicio, era doce o açúcar do Nordeste. Depois- c durante sécu
los - tornou-se-nos extremamente am:trgo, Sob a beleza de seus canaviais, 
escondeu-se muita pobreza, sacrificios c sorrimcntos sem conta (DCN 
13-6-72). Esta, a hora do nosso resgate, 

Temos subsidiado o desenvolvimento do Sul, como quem se descarna 
para dar a outrem seu próprio sustento. Com efeito, ~cgião tradicionalmente 
de produção primi'1ria, comercializada a preços internacionais, pagamos os 
bens industrializados c equipamentos, concentrados no Sul do País, a preços 
duas ou três vezes mais altos do que os do mercado externo, reforçando medi
das protecionistas outras cm favor du indústria nacional. Essa situação cro
diu também, profundamente, o nosso poder de compra, desequilibrando as re· 
laçàes de troca no Brasil. 

Ora, no instante cm que o Brasil se volta, novamente, para a cana, como 
sua esperança maior cm termos de solução para o angustiante problema ener
gético, nós, que jamais rompemos nossos laços tradicionais com essa cultura, 
queremos ter assegurado o lugar que nos cabe, nessa nova etapa da história 
económica brasileira. Por isso mesma, jâ dizíamos já da tribuna deste: Sena
do, em 28-4-76: 

'"Para comPensar as circunstâncias adversas que enfrentamos 
- inclusive de clima e de solo - podcrfamos encontrar - nessa 
nova frente que se abre, ao estimular essa atividadc produtiva -
uma certa compcnsaçllo para a nossa frágil economia regional. 

Já produzimos cana c mandioca. Com elas poderemos contri
buir, substancialmente, para a necessidade nacionul de uma maior 
produção de álcool anidro. 

Por isso mesmo - representante que somos, neste Senado, do 
Estado de Pernambuco -, não aceitamos como válida n restrição de 
se excluir, para os objctivos desse progrumu,us úrcus trudicionais de 
plantio de cana c de produção de uçúcar. E uma discriminaçiio que 
nos atinge, diretamente, e nos trará prejuízos c:conómicos c lin:tncci
ros injustinc{lvcis. 

Em vez de ussistirmos ali o fechamento de usinas, como registra 
a noss:1 história, ou de indústrias de beneficiumcnto de mandioca, 
como sói uconteccr, nào raro, cm nosso sertão, cspcrumos é que, 
ugoru, dêem-nos condições pmu abrir destilarias que nos pcrmitu a 
produção, cm larga esc:1lu, do álcool unidro , . , , ...... , .... , , 

E udvcrtlumos, desde cntiio: 

"Como dói subcr que a maioria dos projctosjf1 uprovudos, den
tro desse novo progrnmu oficial, dirige-se, sobretudo, puru Siio Puu
lo, onde os nfvcis utuuis de desenvolvimento cconõmico possihili· 
t:lm u lmbilitaçiio mais r(lpidu dos seus investidores paru planos 
como c.~ses. Neccssúrio, pois, que huju uma orientação ~overnumen-
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mi no sentido de cunuli1.ur prefcrencmlmcnte para o Nordcste os rc· 
cursos destinados U produç~o de {ilcool unidro, 

E que estu é uma oportunidade pura, enfrentando o problem:1 
do petróleo, benclicurmos, concomitantemente, regiões sacrificadus 
no presente, tanto económica como socialmente, tando por causa de 
fatores alheios à capacidade do seu povo, como é o caso dos fcnô· 
menos climáticos, 

A economia futura •de divisas justificariu quuisquer gastos no 
presente, além de, evidentemente, vir a proporcionar, de imediato, 
um alivio na situação conjuntural do Nordeste, inclusive no que se 
refere à desocupação permantc de sua m~o-de-obra, agravada aluai
mente pela seca. 

Não há dúvida dos resultados extremamente positivos desse 
programa alcooleiro para a economia nacional, mas é justo que se 
lhe seja acoplado- sem o prejudicar- o objetivo de correção dos 
desnfveis regionais. 

E que se estari:i, com isso, aproveitando o potencial de terru e 
de mão.de-obra de que o Nordeste tanto dispõe, evitando-se, ao 
mesma tempo, maior concentração ainda, agora com esse novo tipa 
de indústria, no Centra-Sul do País." 

Infelizmente, está ocorrendo exatamentc o que nós temíamos, isto é:, a 
canalização do grosso dos recursos do PROÃLCOOL para as regiões ricas c 
desenvolvidas, Assim, dos projetes enquadrados pela CNAL, atê 29-9-78, 
num total de 112 destil<~rias anexas e 84 destilarias autónomas, 79 c 57, res
pectivamente, estão na Centro-Sul, só à São Paulo cabendo 59 c 21 delas, De 
uma capacidade global de 4.263,8 milhões de litros, Norte c Nordeste pro
duzir~o apenas 1.172,9 milhões (28%), enquanto São Paulo sozinho fará 
1.927,00 milhões (45%), numa produção de 3.090,9 milhões do Centro-Sul 
(72%), Ess:1 distribuição regional comprova a tendência de polarização da 
produção alcoolina cm São Paulo que, isoladamente, como que passa a res· 
pender, pr:1ticamente, pela metade da capacidade global de todos aqueles 
projetas, 

O Sr. Bernardino Viana (ARENA- PI)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Com prazer, Ex• 

O Sr. Bernardino Viana (ARENA- PI)- Nobre Senador por Pernam
buco, já tive oportunidade de congratular-me com esse pronunciamento que 
V. Ex• retoma pela terceira vez, pc::los aspectos económicos de que ele se re
vestia. Agora, no início do seu pronunciamento de hoje, V. Ex' toca nos 
problemas fundamc:ntais para a implantação de destilarias de âlcool na Nor
deste. Refiro-me cxutamcntc ao problema social, porque nele está implícito 
também o aspecto cultural, da levantamento das populações que vivem mar
ginalizadas cm regiões quase desabitadas. Refiro-me ao aspecto cultural, 
quando para Já se deslocarão té<:nicos de nlveJ superior, de alta qualificação, 
que poderão, inclusive, no período da noite, a tu ar nos nossos ginásios de pri
meiro e segundo ciclos, nas cidades do interior onde há escassez muito grande. 
de professores. Alega-se que para a implantação das destilarias de álcool no 
Sul do Jlais se deve levar em conta o frete. Mas isto não é justilicativu bastan
te, porque trazemos petróleo da Arábia Saudita, numa distãncia- vamos di
zer assim, mesmo exagerando- milhares de vezes maior, Agradeço a V. Ex• 
a benevolência da concessão do aparte. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Nós é que agradecemos uo 
nobre Senador Bernardino Viana a colaboração que nos traz, a solidariedade 
que nos dú ;\defesa que vimos fazendo do PROALCOOL, em termos de Nor· 
deste. E que qualquer solução dos nossos magnos problemas niio pode levar 
cm considemçào apenas o seu aspecto económico, Nós subcmos que um dos 
grundes, tulvez dos mais fundamentais peoblemas brasileiros, é o desnível re· 
gionul, é o fosso que separa o Brasil pobre do Brasil rico, Então, no momen.to 
cm {jUe surge um programa deste vulto coma i: o Progrum:1 Nacional do AI· 
coo I, com us implicações não upenus de ordem econômicu, mas de ordem so· 
cial que ele pode ucurretur, é nuturul que ele seju olhado também como umu 
aluvanca do desenvolvimento regionul duquclus ilreus do Puls que, sendo tra· 
didonalmcnte produtoras lia muté:riu-primu que possihilitur(l u produc;lm do 
ülcnol anidro, se considere, portunto, niio upenus o problema, repitimos, cs· 
tritamt:ntc económico, nws que se ucoplc ua PROALCOOL o aspecto dos 
desníveis rcgionuis, pwcumndo dm uma ênfusc tollo especial nu cun;.llizuc;llo 
dos recursos cm favor dos projetas do Nordeste, lnfelilmcnt~:. isto niao tem 
tH:orridu. Como nós nwstramos pelos nlameru:-., o Centro-Sul priltkamcntc 
e!'.t;i detendo 72% Um benefícios 'JUe este l'rugmm;a poJe oferecer, quundn 

clcs poderiam ser distribuídos de maneira que pudessem, também, atender a:-. 
nossas preocupaçõcs como os desníveis regionais. 

O Sr. Aderhal Jurema (ARENA - PE)- Permite, Senador Marco> 
Freire'! 

O SR. MARCOS FREIRE (M DB - PE) - Com toda a satisfação, 
nobre Senudor Aderbal Jurema. 

O Sr. Aderbal Juremo (ARENA- PE)- Senador Marcos Freire, as 
suas preocupações süo as nossas preocupações: as preocupações de todos os 
pcrnambucanos, as preocupações dos nordestinos que historicamente estão 
ligados à cultura da cana-de-açucar, A agroindústria açucareira, responsável 
sem dúvida pela manutenção de grande parte da nossa população naquele 
Nordeste tão sofrido, precisa de fato de um tratamento regional, peculiar. 
Porque, se nós colocarmos na balança a maneira tradicional de como todas 
os governos- e não faço exccçào de nenhum- desde o Império vêm tratan
do o problema da agroindústria açucareira, vcrincamos que se falou muito 
em desenvolvimento integrado. Mas para termos, de fato, um descnvolvimen~ 
to integrada, precisamos de um tratamento prioritãrio para aquela área, por· 
que não C possível que continuem os nossos plantadores de cana e os nossos 
empresários a viajarem, todos os anos, do Nordeste para a Capital, cm busca 
de recursos, a fim de que possam custear os seus investimentos agroindus
triais. Ainda há poucos dias, um homem politico c de empresa de Pernambu· 
co, o ex-Governador Cid Sampaio, assinalava a necessidade de usarmos o in· 
terregna das safras para fazermos um experiência nova no sentido da cultura 
de sustentação, como o milho c feijão, que ele fez cm pequena quantidade, 
mas com resultados positivos, nas suas terras da Zona da Mata Sul. Ora, Se
nador Marcos Freire, V, Ex• que nesta Casa, independente de cor partidária, 
vem sempre defendendo com patriotismo os interesses de Pernambuco e da 
Região Nordestina, há de verificar que essa experiência deve ser feita e incen
tivada através não apenas do auxílio do Governo, mas de uma orientação 
educativa. Ainda ontem, V, Ex• falava no problema educativo, e o problema 
educativo está umbilicalmcntc ligado ao problema do desenvolvimento inte· 
grado du Região Nordestina. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE)- Agradecemos o aparte do 
nobn: Senador Aderbal Jurema que ratifica, assim, a posição que vínhamos 
adotando nesta Casa, e ao longo desse pronunciamento nós também enfoca
rcmos a importãncia de se dar uma atenção toda especial à cultura de subsis
têncü.t, porque não podemos admitir que um programa como esse venha sufo
car ainda mais a precária faixa de terra que é: destinada, exatamente, à pro
dução desses alimentos básicos para atender aos grandes centros popÚlacio
nais do Nordeste. 

O Sr. Aderbal Juremo (ARENA- PE)- Veja V. Ex• que nu zona da 
mata, durante esses meses de ociosidade da terra, poderíamos plantar milho e 
feijão, ao invés de importar o milho coma vem acontecendo de longo tempo. 
Essa experiência foi feita por um industrial que V. Ex• conhece, ex· 
Governador de Pernambuco, c que não poderia sacar para o futuro; disse-me 
que fez experiências cm suas terras, durante esses quatro meses, produzindo 
feijão c milho. Já pensou V. Ex• se toda a zona da mata sul c norte fizesse uma 
experiência desse tipo, como Pernambuco voltaria a ter aquela supremacia 
que já foi um dos apanágios do velho Leão do Norte? 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Nüo tenha dúvida. Inclusi
ve, parece-me que essa preocupação c essa atenção com as culturas de subsis
ti:ncia caberia não apenas nas entrcssufras, mas até com uma racionalização 
no uprovcitamento das terras da zona da muta, em que se desse preferência, 
-como não poderia deixar de ser em função do PROALCOOL- à plan· 
taçào de cana, mus que, concomitantemente, houvesse reservu de espaço para 
que niio ficasse cm plano preterido aquilo que diz respeito à alimentaç~o mais 
b{asicu do povo brasileira. 

O Sr. Aderbal Jurcma (ARENA- PE)- Concordo com V. Ex• apenas 
com um certo cuillado, do ponto de visl:l sociológico, por causa da vocação 
histórica du terra c dos atas c costumes da gente da região. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Não hl1 dúvidu ulguma de 
que se deve levar em consideruçiio todos esses condicionumentos, mus tam
bém temos que ter presente u necessidade de tentur inovur e uté mesmo modi· 
iicur certos tllbus sociais. 

Mus, Sr. Presidente, Srs. Senudores, tornu-sc evidente, então, que niio se 
estú lcvamil1 cm cont:l, nu implementac;lto do Programu Nadon;tl do Alcuol, 
u problema Jus desníveis regionuis. Se <tssim niio fosse, o Governo teriu que 
diret.:ionar os eulto.~os investimentos do I•ROALCOOL par;a atender, priori· 
tariamcnte, nossa re!liito. E ~1ue, conw mmtra muito hcm Viniciu~ Lucena: 
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açúcar c mandioca de úrcas economicamente dcprimidus, no Nor· 
dcst c no Centro-Oeste do Puís, onde u impluntaçào de dcstiturius 
uutônomus podcrú proporcionar a oferta de empregos estáveis pma 
umu popult1çào marginulizadu pelu inexistência de oportunidudes 
de emprego c que, por isso mesmo, irrelutuvclmente tende a migrur 
para outrus regiões, tornando mais acentuudo o ciclo vicioso do 
subdesenvolvimento, que acentua as disparidudcs intra c inter· 
regionais no nosso País. 

Vale referir aqui, as estimativas aprescntudas por Amaury Fas
sy, da Secrctnria de Plnncjamento, ao analisar os aspectos sociuis 
do PROALCOOL, em urtigo intitulado .. Álcool, umll revolução na 
lavoura" (Rumos do Desenvolvimento n9 2 de dezembro de 1976). 
De acordo com Fassy, o PROÃLCOOL irá proporcionar ofertas de 
empregou seguir listadas, segundo as 3 hipóteses considcr .. das: 

I' hipótese: Substituição de 20% da Gasolina cm 1980: :40 mil 
empregos. 

2• hipótese: Substituição total da Gasolina cm 1980: 1,2 mi
lhões de empregos. 

3• hipótese: Substituição total da Gasolina cm 1985: 1,8 mi
lhões de empregos". 

Sr. Presidente, esses c outros beneficias sociais- du maior significação 
-viriam aliviar, em muito, a prcsstio demográlica que, no Nordeste:, assume 
aspectos drumúticos. Tudo isso, sem prejudicar, em nada, a rcntabilidude dos 
projetas, sobretudo se levarmos cm conta que o problema gercnch1l resulta 
extremamente simplificado, o que os viabiliza mais ainda, numu rcgitio cm 
que- hoje menos do que ontem- hú certa carência de pessoal administrati~ 
voe dirigentes com formaçtio de nível superior. i: que a comerciulizacão da 
produção ulcoolcira pode ser considerada como cativa, dispensando intermc~ 
diários, disputu de mercados, a complexidade c solisticnçào de uma politica 
de markcting, ncccssúria n produtos sujeitos ü competiçtio intensiva. 

O Sr. Lázaro Barbozo (MDB- GO)- Permite V. Ex• um aparte'! 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Com toda a satisfaçuo, 
nobre Scnudor Lázuro Barboza. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Eminente Senador Marcos Frei
re, V. Ex•. com a competência que lhe é peculiar, mais uma vez ocupa a tribu
na da Casu pum discutir o problema energético no País, e, já hoje, sob o cnfo
que dos interesses mais diretos da Província de Pernambuco, que V. Ex• tão 
brilhimtemcntc representa nestu Casa. V, Ex• acabou, há pouco, de aduzir um 
d:1do que, meu juízo, faz com que todos nós possamos acredit:u que, no ch:1~ 
mado Progrum;~ do Âlcool, encontrumos uma saída para um impasse da 
maior gravid:1de, quando V. Ex• fala nu percentagem de empregos que o Pro~ 
gr:1ma tem condições de oferecer nas suas divcrsus fases de desdobrumcntos, 
Eu me preocupo muito, eminente Senador M:1rcos Freire, com um drama 
terrível que se desenrolu, hoje, na periferia das grandes cidades, c que i: co
mum ao Nordeste de V, Ext, o dramu do chumudo boia-fria. Stio cerca de cin~ 
co milhões de bóias~frius neste País, eminente Senador Murcos Frcin:, no 
Nordeste de V. Ex•, no Paraná c, tumbém, no meu Estado de Goiás. E acho 
que ii productio du cana-de-açúcar, paru dela se extrair o álcool anidro, cfcti
vamente, pode oferecer oportunidude paru que o Governo tenha condições de 
fazer regredir esses bo\sões de miséria e de pobn:zu que estão apavomndo a 
Nação brusilcim. Muito obriglldo a V, Ex•. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- O ugradccimcnto í: nosso 
pela colaboração que V, Ex• traz e, sobretudo, o apoio que dá à tese que de
fendemos. C! que julgumos que o PROÃLCOOL deve merecer, de fato, o 
maior incremento poss[vel. 

O Sr. Lázuro Barbozu (MDB- GO)- Sem dúvida alguma. 
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Mus, deve ser considc:rudo, no 

mesmo tempo que um instrumento básico pura melhor enfrentur 11 crise cncr
géticu, também um instrumento pura enfrentar as desigualdudcs rcgionliis. 

O Sr. Lúzuro Barboza (MDB- GO)- Sobretudo, cminentcScnudor,o 
Progmmu deve ser social. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- J>E)- Evidentemente, esse é n ter
ceiro uspccto do problemu, e u que nos reporturemos logo muis. 

Deve, cnlim, Sr. Prcsii.Jente, convergir, primordiulmcnte, pura o Nordcs~ 
te, a !im de revitalizar a mnis irnportuntc ugroindústriu brasileira, cujo pri nci· 
ral produto, n a<;lkar, enfrenta problemas dos muis sérios no tunhitu interno 

c intcrnucional, sem esquecer, uinll:1 i.Jo ponto de vista cconümico, o papel 
que poderia exercer cm n:luçiio ii cultura de mimdiocu, Tudo isso tmri:t, in
qucstionuvclmcntc, rencxos significativos nu atividude produtiva da região, 
inclusive cm termos de ubsorçào de rnào-de-obru, soerguimcnto e fortulcci~ 
menta da nossu economia, reubilitando áreas cm processo de progressiva Jc
fasagem que ugruvam uma das mais cruciuntcs questões nucionuis- u dos 
desequilíbrios region:1is. 

OS~. Lulz Cavolcunte (ARENA - AL)- Permite V. Ex• um aparte'! 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Por fim, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, há os aspectos sociais imprescindíveis a serem considcrudos nu 
implantação do PROALCOOL. E que todo esse esforce dcsenvolvimentistu 
só terú sentido se, ao invés de aumentar a marginalizaçtio do trabalhador nor-. 
destino, o Programa Nacional do Âlcool vier proporcionar melhores con· 
dições de vida àquela parcela da população que atê hoje tem sido u muis sacri
ficuda. 

Ouvimos o upartc do Senador Lui1. Cavalcante:, 

O Sr. Lulz CaYOlcanle(ARENA- AL)- Eminente colega, V. Ex• esta
Vil ex:atamcntc <lflorando o ponto que cu desejava e ainda desejo pcrcurtir no 
meu aparte. ~~que, na minha ópticu, o PROÃLCOOL é uma espécie de belo 
horrível. Belo, porque álcool é cana, c can:1 é petróleo que se planta; é horrí
vel, porque assim como a água corre pura o mar os fimmcinmentos para am~ 
pli<1çtio do purquc uocoolciro corrertio também para os grandes parques açu
careiros, em detrimento das pequenas c médias destilarias autônomas. V, Ex•, 
por cr;;:rto, niio desconhece um problema muito sério paru quem pretende ins· 
tlllar uma destilaria autónomu; fazer mil provus de que o pequeno parque ntio 
vai colidir, absolutamente, com u área tributária canavieira das usinas. E o 
que dizer da lavoum de subsistência'! Esta vai ter acrescida enormemente a di· 
liculdade de encontrou o seu lugar ao sol. Resumindo, eminente colega, a nos
sa rcforrna agrária âs avessas, que andava a trote, agoru andará a galope. Este 
í: o horrível do proulema do PROALCOOL. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Nós í: que somos gratos ao 
Senador Luiz Cavulcuntc, porque, tal como nós, é de um Estado em que prc~ 
domina a economia canavieir:1. O que S. Ex• disse do PROÁLCOOL cabe 
uos próprios canaviais de Pernambuco e A lagoas. Por exemplo: belo horrível 
canuviul, aquela beleza a que já temos nos referido, aquc:le mar vc:rde ululante 
pelos ventos, e que, no entanto, esconde tantu miséria c tanta tristeza, Por 
isso rnesmo, Senador Luiz Cav:llcante, é que nós, quando cswmos defcndcn· 
do o PROÃ LCOOL, julgumos que precisa haver um dirc:cionnmento por par
te do Governo, na implcmentaçtio acsse Programa, um dirccionumcnto que 
nilo apenas sirva como instrumento para amenizar os deslizes regionais
dando prioridades i1quclas regiões de cultura cunuvieim que se encontram no 
1.1traso como é o caso do Nordeste- mas que, por igual, implique na refor~ 
mulaçtio mesmu da própria estrutum du economia canavieiru. aquela que c:l· 
racteriza u Zonu da Mata, c que V. Ex• sabe o que representa de sofrimento 
p:~r:1 o nosso povo. 

E, por isso, quando o Senador Aderba\ Jurcma ilccntuavn o aspecto lia 
cultura da subsistência, inclusive, invocava exemplos de experiências feitas da 
pluntação do milho c do feijtio na entrcss:1fra, nós fomos mais longe, c udvo
gumos que 1:11 cultivo se dê niio upcnas nu entressnfru da pluntncào de cuna, 
mas durante todo o ano, inclusive, concomitantemente com a própria cana. 
Que o PROÃ LCOOL, incentivundo c estimulando a plantução de cana, 
como mati:riu~primu para o álcool anidro preveja, dentro de um p\unejamcn~ 
to integrado, o fortalecimento da lavoura de subsistênciu, u que V. Ex• se re
feriu. 

Por fim, V, Ex• diz que a tendência é haver u cunalizuçiio dos recursos do 
PROÂLCOOL paru aqueles Estudos mais ricos- e V. Ex• chegou a usar o 
termo no plur.ul "ocorrerão" -quando, nu verdudc, c: infelizmente, jà e~tú 
ocorrendo- no p:1ssudo c no presente- e tivemos oportunidudc de mostmr 
aqui que, a esta ultura, os projetas, enquudrudos oficialmente para o 
PROÁLCOOL, ati: o uno findante, implicuvum cm ter ficado o Nordeste upe~ 
nus com 28% du cupacidade du produção do PROÃLCOOL, enquanto a Sào 
Paulo coube 45% c Centro-Sul, 72%. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um upurte'! 

O SR. MARCOS FRI\IRE (MDil- I'E)- Portanto, o temor de V. 
Ex• corresponde :)s preocupações quejútcmos truzido a cstn Cas:1, temor ~JUe 
nl1o siio meras prcocupuçõcs, mas constutnções de que o PROALCOOL Wm· 
bêm ni1o estú scrH.Jn direcinnadn como um instrumento de superuçitn lia~ de~ i· 
~lliiltladcs rc~imwis. 
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tcn1po jú ultrara~~~nl 5 nwiUlt)!'l. 

O SH. MAH.COS FREIRE (f\1 DU- PI.:.)·- Sr. Pre~iJcntc, uttvircmo ... 
m doi~ ilu~lrc~ Scnadurc!l quc nn~ ~olicitararn apurte c concluiremo.'i uma 
n~~~n parlc do 1\ll!'l:iO pronunciamento. 

lnfclilml!nte, lll<tb uma vez, vamos h:r que fazer a conclusito num quarto 
rronunciamento. Mus isto nos ngrndu, porque mostra que o assunto dcspc:r· 
ta interc~se c é muito importante a colahora~üo que o~ ilu~trc~ colegas tém 
tr:uido. 

Ouvimos o nohrc SenaUur Jo~é Lin~. 

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Nobre Scrwdor Marcus Frcirc, o 
PROt\LCOOL i: de uma importimcia capital, não só pnra o País mas para o 
Nordeste. Sua significação se rclacionu não npenus com a substituiçào do pe
tróleo. Além de seu poder indutor scja sobre a cconomiu, seja sobre o campo 
!\OCial, o PROALCOOL poderá ujudur a reduzir as distorcôcs c as disparidu
dcs intcr-rcgionais hoje existentes no Pais. O Nordeste cm purticulm tcm de 
apruvcil:lr us suas potcncialidadcs paru reduz1r a diferença que o scpuru do 
sul do Pais. Rccordo-me que, como Supcrintcndcnte da SUDENE, ao ser 
lançado o Programa, propusemos um plano de produção de álcool para o 
Nordeste quc previu duas hipótcscs dc contribuição pura o esquema de subs
:ituiçi'io dc 20% de gasolin;~, por álcool anidro. Pela primeira hipótese, previu
mos a produção de I bilhão c meio dc litro~ de úlcoo!, na Rcgitio. Esse volu
me daria apenas para misturar à gasolina a ser consumida no próprio Nor
dcsh:. Já u scgunda alternativa previa a produção de 4 bilhõcs c meio de litros 
de {tlcool, c se baseava no aprovcitumento do frete do retorno dos navios que 
levam gasolina para o Nordeste. No momcnto, os projetas uprovados para n 
Regina jú superaram a fase do bilhão c meio de litros. 

Nossa produção passa, com csses projetas, de 15% para 28% du pro
dução nucional. Quase dobramos a nossa participação o que é: claro, não 
acontcccu com o Centro Sul. 

O SR. MARCOS FREIRE (M DB - PE) - Se o Centro Sul dobrasse, 
passaria dos 100%. 

O Sr. José Llns (ARENA - CE) - E uma boa observuçuo. 

O SR. MARCOS FREIRE (M DB - PE) - Ele tem 72%. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- A conta seria, evidentemente, outra. 
Poderia ati: ter caído a nossa participação percentual. Mas, o fato, nobre Se· 
nado r, é que hú um aspecto muito importante a acrescentar no discurso de V. 
Ex•; estamos, é certo, participando da produçào do álcool; temos que ter cui· 
dada com os aspectos do programa, para que ele:, ao invés de criar dis
torçõcs maiores, nos ajudc a resolver os graves problemas que nos anigcm. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Muito bem, muito bem. 

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Porém, não podemos de modo ne· 
nhum dt::ixur de exigir que algumas indústrias de ben.s de capital destinadas a 
construção de unidades produtoras de álcool sejam localizadas, também, cm 
nossa região. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - De pleno acordo. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Temos que pleitear u localização de 
indLístria desse tipo no Nordeste, não upenus para produzir as nossas destila
rias, mas, também, para a manutenção do no.~so parque produtor. O progra· 
ma de minidcstilarius tem que merecer, iguulmente, de nossa parte, uma 
:Licnçlio espccinl. Purubéns a V, Ex• pela contribuiçüo que traz ;i análise dcssc 
importantíssimo assunto. M :.~i to obrigado a V. Ex.• 

O SR. MARCOS FREIRE (M DB- I' E)- E cxatumentc o que constu 
na rarte linal do nosso pronunciamento, u que nós nos rcfcrircmos no rróx.i
mo discurso. 

O Sr. Jos< Llns (ARENA- CE)- Parubens u V, E•• 

O SR, MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Espero que V. E••tcnhu fu
ladu, uqui, menos como nordestino do que como porta-voz do Governo, ao 
<tdmitir u loculizuçào no próprio Nordeste daquelas indústrias de busc que 
fnrncccri'to muquinurius pura us destilurius de 1!'1. 

O Sr, José Lh" (ARENA- CE)- A oportunidudc i: importante, por
que neste momento estfl sendo, ex.utumcnte revisto o Plano de lndustriuli
'açih1 do NorUcste. Is~o deve scr ohjcto de grande cuidudo de nossu parte. 

O SI!, MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Da parte du Oposiçi1o, V. 
b• tcm tudo o apoio nc.,sa colm:açf10 que nos purccc cxtrcnwmcnte vúlidu. E 
c~rcr:trno~ que crn hrcvc V. Ex• possa conlirmur aqui u cfctivaçilo dt:s.~a idêia. 

Cnnccdcmm, por final, o aparte ao Senador Leite ChiiVt:'>. 

O Sr. Leite Ch1ncs (MDB- PR)- Scnador Marco~ l·'reirt.:, rc:ccntc
mcntc, fit um pronunciamento ac:crca do álcool, a que antecedeu um c~ tudo 
muito vJ~to 4ue lil .mhrc 11 us~unto, nüo só na litcraturu internacionJI como 
nacional, mm ~ohrctudo com visita~ a usinas e participuçõc~ cm ~impó~ios. E 
cheguei a convir, mcsmo, que a grande nlternativa para o Pais ê o álcool. Até 
no meu discurso, dizia que foi preciso que houvesse u crbe cncrgética interna· 
cionul p;tra que o Ura~il se dcparassc com o novo c cxtraordin:'trio mundo dL· 
:'llcool. Também, dizia que a~ tcrras fértcis do sul não podem ser u~adu!\ cm 
açt'n;ur c áh;ool. l,ur exemplo, é; uma violentaçào a imercs!lc~ niiCionub muio
res jogarcm-sc dc.~tilarias de álcool cm estados como o Paraná c São Paulo. 
Para nós, essas usinas sào ruinosas, porque sc de uma ccrtu formu são vítlida~ 
no que diz respeito à participaç:ào no Plano Nacional, por outro lado retiraram 
da produção de ulimcntos, dc soja, de café e outros setorcs terras dc alta valia 
c, nlém do mais, terras divididas, racionulizndumentc usadas ncsse sctor. 
Mas, no meu pronunciamento, detive-me sobre um aspecto que é a questão 
do rcstilo, a qucstào da vinhaça, do vinhote, nquilo que é o garapào residual, 
tóxico, violento, que seria o aspecto mais negativo para a produção do álcool. 
Mas, digo a V. Ex• que, ouvindo técnicos c visitando usinas pelas infor· 
m<lçÕcs quc tive, csse aspecto ncgativo é mais promissor do que o próprio ál
cool, porque além de gcrar gás, servc para u raçào c, sobretudo, pnra adubo. 
No vinhote, nós cncontrarcmos u solução para os ccrrndos- 17 milhões de 
hectares de cerrados poderão ser recuperados com vinhoto e cnccrrarmos de 
vez as importações. Por tudo isto, V, Ex.• merece louvor pela oportunidade do 
discurso. Acho que a própria PETROBRÂS, motivo do orgulho nacional c 
de nossa defesa, deve até dcsativar a intensidade do seu trubalho, hoje; deve 
até reduzir, porquc o petróleo no País, é uma incerteza, enquanto que o ál
cool é uma certeza absoluta: pode-se determinar o prazo c obter-se a quanti
dade de: álcool nccessúria às necessidades nacionais. Veja V. Ex.• que, a esta 
altura, as destilarias estão cám excesso de produção, sem que a PE
TROBRAS ou os órgãos oficiais o recolham. A PETROBRAS poderia redu
zir a sua atividadc, porque cada poço que se perfurar custa 10 milhões c qui· 
nhcntos mil cruzeiros, c essas usinas poderiam ser disseminadas em porte me· 
nor, porque as maiores, alêm de outros aspectos negativos fomentam latifún· 
dias. O pronunciamento de V, Ex• é oportuno, c, outras vezes, haver:rnos de 
voltar a este assunto. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- V. Ex•, que e Senador pelo 
Paraná, mas que proveio da Paraíba, a sua terra natal, coloca o problema 
muito bem; inclusive, a Paraíba é um Estado que, facilmente, também poderá 
ser beneliciado com o PROALCOOL; Há vastas terras disponíveis adequa
das ao plantio da cana e que podcrão scrvir de fonte de matéria-prima tum
bêm paru o PROÃLCOOL. Diria que V. Ex• renovou um aspecto que nós sa
lientamos da vcz anterior; é quc, apesar do incentivo ao PROÂLCOOL, atê 
hoje niio se construiu um só depósito para armazenamento do <ilcool- depô· 
sito novo- c isso está criando problcmas inclusive pura Pernambuco. Duqui 
a pouco não se tem mais onde botar álcool. Então, o PROÃ~COOL tem quc 
levar em consideração todos os aspcctos da problemática. Não adiantn dar li· 
nanciamentos, aprovar projetas e, no linal, pecar pela deliciéncia dn infru· 
estrutura. 

Mas, Sr. Prcsidente, Srs. Senadores, somos compelidos a interromper 
uma vez mais o pronunciamento, garantindo que já nu próximu vez será u 
conclusào final. Mas, nào poderíamos deixar de encerrar, renovando a afir
mativa do inicio deste pronunciamento: 11A bússola aponta pura o norte. O 
PROÃLCOOL aponta para o Nordeste." (Muito bem!) 

ATA DA 139• SESSÃO, REALIZADA EM 29-8-79 
( Publlcad• no DCN - Seçio 11 - de 30-8-79) 

RETIFICAÇÀO 

No texto do Projeto de Lei do Senado n~' 256, de 1979, apresentado pclo 
Sr. Orestes Quércin, que "modifica c regovu dispositivos da Consolidação das 
Leis do Trabalho"; 

Na página 3.980, I• coluna, no preâmbulo e no urt. JY do projeto, 

Onde sc lê: 
O Congresso N:1cionul decreta; 
Art. I~' Fica revogado o~ 211 do urtigo 3H6 du ... 

Leia-se; 
O Congrcsso Nucionill decreta: 
r\rt. I" Fica revogado o~~~~ do urtigo 3H9 da ... 
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Lide r 
Paula Bronard 

Vlc•·Lid•n• 
Henrique Santilla 
Humberto Lucena 

Marca• Freire 
Mouro Benevidet 
OreiiU Quercio 

Pedro Simon 
Roberto Saturnino 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (CDF) 
(11 membral) 

COMPOSIÇÃO 

Pre1id1nte1 Jeua Freire 
Vic .. Pretidanlel Lozaro Barboza 

Titulare~ Suplent11 

1. Je11e Freire 
2. Jo~a Sarney 
3. Pa1101 P6rto 

•• Saldanha Oerri 
S. Aflon10 Comargo 
6. Murilo Badaro 
7. Benedito Ftrreiro 

1. Itamar Franco 
2. Loraro Barboza 
3. Adalberto S.na 
4. Mouro Bene~id•• 

ARENA 
1. JoM Guiomard 
2. Torto Outra 
3. Bendito Canelai 
.4. Mootyr OoUa 

MDB 
1. H1nrique Sonti11a 
2. Roberto Saturnino 
3. Gil~an 'Rocha 

Ani1tente1 Ronalda Pacheco de Oli~elra- Ramal 306 
Reuni6"1 Quintol·felrol, Ot 1 010CI horcu 
local1 Sala "Ruy&arbota"- Ane11o 11- Ramait 621 e 716 

COMISSÃO DE ECONOMIA- (CE) 
(11 membro•) 

COMPOSIÇÃO 

Prliid•nte1 Itamar Franca 
Viu·Pruid1ntt1 Roberto Soturnino 

Titulare• 

I. Arnon de Mello 
2. Barnardlno Viana 
3. Jo11 Lint 

•• Jeue Freire 
S. Milton Cobrai 
6 . Benedito Canela1 
7. Luiz Cavalcante 

1. Roberto Soturnino 
2. Itamar Franco 
3. MarCOI Freire 
o4. Pedro Simon 

Suplentel 
ARENA 

1, Helwldlo Nun11 
2. Alberto Sil~a 
3. Benedito Ferreira .. Vicente Vuolo 

MDB 
I. Jo11 Rlcho 
2. Orotlet Querela 
3. Tancredo Nevu 
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Ani11enle1 Daniel Rei1 de Souza- Romal67~ 
Reuniões: Quortos•feiros, osl0i3011oral 
local: Solo "Ruy Borbo1o"- Ane•o 11- Romoi1 621 e 716 

COMISSÀO DE EDUCAÇÀO E CULTURA -(CEC) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presiden1e1 JaOo Calmon 
Vice·Pre1idente1 Ju!ally Magalhou 

Tilulore1 Suplenlu 
ARENA 

1. Jooo Colmon I. Jau Lins 

2. Tono Outro 2. Arnan de Mello 

3. Jutohy Mogolhóe 3. Jorge Kolume 

'· Alaysio Choves '· Pedro Pedrol'ion 

S. Aderbol Juremo 
6 Eunice Michile1 

MDB 
1. Adalberto Seno I. Marcai Freire 

2. Evelosio Vieira 2. Ciil>ton Rocha 
3. Franco Montara 

Anislenle: Sónio Andrade Peillolo- Ramal 307 
Reuni611: Ouintas·feirat, 01 10:00 horcn 
Local: Solo "Ciovi1 Bevilocqua"- A.nua 11 - Ramol623 

COMISSÀO OE FINANÇAS -(CF) 
(17 membral) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Cunha Limo 
Vice·Pre~idente: Toncredo Neve1 

Titulorn Suplente~ 

1. Raimundo Parente 
2. Arnon de M1llo 
3, Lomonto Júnior 

"· AHon.o Camargo 
S. Vicente Vualo 
6. Alberto Silvo 
7, Amaral Furlan 
B. Jorge, Kolume 
9. Jutahy Mogolhões 

10. Mendes Conole 

1. Cunho Uma 
2. Tancredo Neves 
3. Roberto Saturnino 
-i. Amoral Peixoto 
.5, Pedro Simon 
6. Mauro Benevide1 
7. Teot6nlo VIlela 

ARENA 
I. Saldanha Otrzl 
2. Henrique de la Rocque 
3, Jnsé Freire 

'· Jo" Sorney 
l. Milton Cabral 
6. Jo~ Gulomard 

MDB 
1 . Paulo Brouard 
2. Marcos Freire 
3. lororo Barbara 

"'· Jo11 Richo 

Ani1tenter Corlo1 Guilherme Fonuca - Ramal 676 
Reuni6a1r OuiniOI•feiro1, 019130 horo1 
Locol1 Solo "Ciovi1 6evilocqua"- Anuo U - Roma1623 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLS) 
(9 membro1) 

COMPOSIÇÀO 
Presidente: Helvtdia Nune& 

Vice·Pre1idente: lonoir Vorga1 

Tilulorct\ 

1. Lt~noir Vorga1 
2. H11lvtdio Nune1 
3. Jeue F111ire 
4. Moocyr Do lia 
5. Henrique de Lo Rocque 

Alay\io Chov1" 

Supl1nte1 
ARENA. 

1. Mohy Mogolh6u 
2. Raimundo Parenle 
3. Eunite Michil1n 
4. Benedito Canelai 

DIÁRIO DO CONGRF.SSO NACIONAL(S.:çio 11) 

MDB 
Franco Monloro 

2. Humberlo Lucena 
I, Nelson Carneiro 
2, Morco1 Freire 

3. Joison BorrGID 

Aui1tente: Daniel Rei& de Souza- Ramal 67S 
Reuni6e11 Cuinla&·feiral, 01 11100 hora& 
local: Sola "Ciovi1 Bevilacquo"- Anexo 11- Rama1623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA- (CME) 
{7 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Pnnidtlnter Arnçn de Mello 
Vice·Presidente, Alberto Silvo 

Titulare& Suplenlel 
ARENA 

I. Luix Cavalcante I. A.flon1o Camorgo 
2. Milton Cabral 2. JoOo Colmon 
3. Alberto Silvo 3. Jutahy Mogolhóu 
4. Arnon de Mello 

MOB 
I. Dirceu Corda&o I. Gilvon Racho 
2. Itamar Franco 2. Roberto Solurnino 
3 Henrique Sontillo 

Ani1tente: Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306 
Reuniões: Ouarlol·feiras, 0111:00 horot 
Local: Anuo "B"- Solo ao lodo do Gob. do Sr. Snnodor 
Jaóo BDICO- Ramol484 

COMISSÃO DE REDAÇÀO -(CR) 
(S membro1) 

COMPOSIÇÀO 

Pre~idente1 Dirceu Cardoso 
Vice•Preliidente: Adalberto Seno 

Titulare& Suplente~ 

1. T ano Outra 
2. Saldanha Cerzi 
3. Mende1 Cona1e 

1. Dirceu Cordo1o 
2. Adalberto Seno 

ARENA 
1. Jaóo Colmon 
2. Murilo Badoro 
3. Jose Sorney 

MDB 
I. Hugo Ramo& 

Auistente1 Mario Thereza MogolhóDI MoHa - Ramal 13.ol 
ReuniOe\. Quinlos·leirol, 0112100 hora1 
local: Solo "Clovis Bevilocqua"- Ane•o 11- Romo1623 

COMISSÀO OE RELAÇOES EXTERIORES -(CREI 
(1.5 membro1) 

COMPOSIÇÀO 

Prnidenle1 Tono Outro 
1 "'.Vice·Prelidente, Saldanha Deni 
29·Vice·Pretidenter Lomanla Junior 

Titulare~ Suplenlel 
ARENA 

I. Tono Oulra 
2. Bernardino Viana 
3. C:aldanho Oerzi 
4. Lamento Junior 
s Mendftl Canele 
6. Aderbol Juremo 
7. Almir Pinlo 
a. Lenoir Vorg01 
9 Jote Sarney 

1, Aloy1io Cha~es 

Pedro Pedronion 
3. Henriqua de Lo Rocque 
4. Jo1e Guiomord 
5 Lu ir Cavolcont" 
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MOB 
I. Paulo Brouord I Marco& Fre1re 

'· Nel1on Carneiro 2. Mouro Benevide1 
3 Itamar Franco 3. Leite Chovei 
4. Jose Richa 
l. Amoral Peixoto 
6. Toncrodo Nave1 

Ani11ente: Candido Hipperlt- Ramais 301·313 
Rouni01111 Cuorto&·foirol, os 11 ,QO horo1 
local: Solo "Ruy Borboto"- Anuo li- Rornoi1 621 e 716 

COMISSÀO OE SAUDE -(CS) 
(7 membro&) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente, Gilvon Rocha 
Vlce·Pruidente: Henrique Sontillo 

Titulares Suplentel 
ARENA 

I. lamonlo Junior I. Saldanha Cerzi 
2. Almir Pinto 2. Jorge Kolume 
3. Alberto Silvo 3. Benedilo Conolo1 
4. Jose Cuiamord 

MOB 
I. GiiYon Rocha I. Jose Richa 
2. Henrique Sontillo 2. Adalberto Seno 
3. Joi1on Barreta 

Aui~tenle: Cario& Guilherme Fonseca- Romol676 
Reun10e1, Ouinta&•feirol, 01 10:30 hora& 
local: Salo"Ruy Barbosa"- Anuo 11- Romois621 e 716 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN) 
(7 membro&) 

COMPOSIÇÃO 

Pre1idenle: Jorge Kolume 
Vice·Pro1identer Mouro 8enevide1 

Titulare& Supl'tntes 
ARENA 

I. Jorge Kolume 1, Raimundo Porenle 
2. luil Cavalcante 2. ·Ama rol Furlon 
3. Murilo Bodoro 3. Jo&e Guiomord 
4. Senedito Ferreiro 

MOB 
I. Mauro Benevidn I. Cunho limo 
2. Agenor Maria 2. Joi&on Barreto 

Hugo Ramo& 

Anittenle: Cario& Guilherme Fan1eco- Romol676 
Reu~i611: OuortOI•feirol, 01 9130 hora& 
local: Solo "Ruy Borbo1o"- Anuo 11- Romoi\621 e 716 

COMISSAO DE SERVIÇO PUBLICO CIVIl- (CSPCi 
(7 membro•) 

COMPOSIÇÃO 

Pr11idente: Evondro Carreiro 
Vice•Pretidenler Humberto Lucena 

Titulare~ 

1. Raimundo Porenle 
2. Henrique de lo Rorque 

Barnordino Viana 
Alberto S1lvo 

Suplenhtl 
ARENA 

1 Aliamo C amargo 
2 Pedro Padroii!On 
3 Aderbol Juremo 
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MDB 
1. Evandro Carreiro 1. Ort~les Ouercio 
2. Humberto Luuna 2. Evelosio Vieira 
3. Lotaro Borbozo 

Ani~tenle: Sonia Andrade Pei•olo- Roma1307 
Reuni6e~= Ouinlai•leiral, as 9!30 horas 
Local, Solo "Ruy Barbosa"- Ane110 11- Ramais 621 a 716 

COMISSAO OE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PUBLICAS- (CT) 

(7 membros) 

COMPOSICÀO 

Pre~tdenle• Benedito Ferreiro 
Vice·Pre•idente1 Vicente Vuolo 

!liÁRIO DO CONGRESSO NACIONALCS<çio III 

Tilularcn 

I. Benedito Ferreira 
2 Vicente Vuolo 
3. Ptdro Pedrouian 

'· Aflon10 Camarga 

1. Evandro Carreiro 
2. lozaro Borboto 
3. Ore1t" Ouercio 

Suplanhu 

ARENA 

1. Panal Parlo 
2. Lomanlo Junior 
3. Alberto Silvo 

MDB 

1 , Leite Chovei 
2. Agenar Mario 

Auillente• Ronoldo Pacheco de Oliveira- Romo1306 
RtuniOel: TtrÇOI·Ieirol, a1 10,00 horo1 
Local: Sala "Ruy Borba1o"- Anuo 11- Ramail621 e 716 

SERVIÇO DE CO}II5SÕES °CR.'IIINCNTES 

Setembro de 1979 

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E DE INOUERITO 

Comi nó" Temporarios 

Chefe: Ruth de Souza Co1tro 
Local: Anuo 11- Terreo 
Telelane: 22.5·8.50.5- Romol303 
1) Comiu6e1 Tem pararias poro Projetei do Congreno No· 
etanol 
2) Comiu601 Tempororio1 poro Apredaç6o de Veto~ 
3) ComiuOel E1pecioi1 e de lnquerito, e 
4) ComiuOo Mi1to do Projeto de Lei Orçamentaria (ort. 90 
do Regimento Comum). 

Aut1lente1 Ce Comiu6e1: Horoldo Pereira Fernande1 - Ro· 
..,ol674; Aliou de Oliveira- Romoi674J Cleide Maria B. F. 
Cruz- Ramal .5981 Mauro Lope1 de So- Ramo1310J leito 
Leiva1 Ferro Co1to- Ramol314, 

HOn-"RIO DAS REUNIÕES DAS COMISSÕE& Ptll:oii\NENTES DO SENADO FEDER/\L 

i'MU\ O iiNO CC 1979 

HO:lA,S T.ERÇA s A L AS ASSISTENTE IIOR/\S QUINTA S ;.. L A S ASSISTE~:TE 

c.T. RUY !lARDOSA RONALDO c.r. CLOVIS OCVIL:-CQUA 
GUIL~ERME 

R=ais-621 c 716 R~rnal - 623 
10:00 09:30 

C.A.R. CLOVIS BEVIL~CQUA GUILHERNE C.S.P.C, RUY BARBOSA SONIA 
Ramal - 623 Romais-62~ e 716 

HORAS QUAJlTA SAL AS ASSISTENTE C.E.C CLOVIS BEVIlACOUA SONIA 

RUY BARBOSA 
Ramal - 623 

09:30 C.S.N. GUILHERME 10:00 
Ram~is-621 e 716 

c.D.r. RUY BARBOSA RONALDO 

CLOVIS BEVILACQUA MARIA Ramais-621 e 716 
c.c.J. 

Ramal - 623 HELENA 10:30 c .s. RUY BARBOSA GUILHERHE lO: 00 Ramais-621 e 716 
C.A. RUY 01\RBOSA SONIA 

Ramais-621 • 716 11:00 C.L,S. CLOVIS DEVILACQUA DANIEL 

RUY BARBOSA Ramal - 623 
10:30 C.E. DANIEL 

Ramais-621 e 716 12:00 C.R. CLOVIS BEVIL~CQUA ~IA RIA 
Ramal - 623 THEREZA 

C. R. E. RUY BARBOSA ~IDO 
Ramaia-621 e 716 

ll:OO 

C.M.E. ANEXO •a• RONALOO 
Ramal - 484 

··'' 
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção li 

ANO XXXIV- N• 111 SEXTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 1979 BRASIL! A- DF 

SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 

1- ATA DA 154• SESSÃO, EM 13 DE SETEMBRO DE 1979 

LI-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Oficlos do Sr. J9.Secretário da Câmara dos Deputados 

Encaminhando à ffl'i.ràn do St•nado autógrafos dos seguillle.r projt•tos: 

- Projoto do Lei da Cümara n' 63/79 (n' 3.619/77, na Casa do ori· 
g~:m), que institui a Caderneta de Controle: do Fundo de Ganmtiu do 
Tempo de Sc:rviço. 

-Projeto de Decreto Legislativo no 21/79 (nq 21/79, na Càmara 
dos Dc:rutados), que aprova o texto do Tratndo de Amizade e Coope~ 
r:u;ào entre o Governo da República Ft:derativu do Brasil c o Governo da 
República de Cabo Verde, cc:lebrado em Brasília, a 7 de fc:vereiro de 1979. 

- Projeto de Decreto Legislativo n9 22/79 (n9 7 j79, na Cãmara dos 
Dr.:putados), que: aprova o te:~to da Convençfio entre a República Fc:dt:rll· 
ti vil do Brasil e o Grão-Ducado do Luxemburgo para evitar u duplu Tri· 
butaçüo cm 1\.·tat~ria dt: Impostos sobre a Renda e o Capiwl, firmaUa na 
cidade: do Luxemburgo, a 8 dt: novembro de 1978, 

-Projeto de Decreto Legislativo n~ 23/79 (n9 20/79, na Câm:m1 
dos Dcput:ldos), que uprova o texto do Acordo sobre Coopr.:ruçào Cultu
ral, concluído entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Go· 
vorno da Ropúblicu de Cubo Vcrdo, cm Brasil ia, :i 7 de fevereiro de 1979. 

1.2.2 - Pareceres 

Rt'fi•rt'lllt'S às .rt'KIIinteJ mathias: 

-Projeto do Lei da Cümara n• 60/79 (n' 3.324·6/77, nu origem), 
que rcgul01mentu o estubelecimcnto c o funcionamento de Jardins Zoológi
cos c: de: Zoot1rios e determina outras providências. 

-Projeto de Ld da Cümaru n• Sl/79 (n' 2.737·6/76, na Casa do 
origc:m), que inclui rcpresc:ntunte do Ministi:rio da I ndústrh1 e do Comér
cio no Consc:lho Nucionul de Trimsito. 

-l'rojeto do Lei da Cümuru n• 37/78 (n' 2.S52·Cj76, nu Casa do 
origc:m), que dispõe sobre protcçào contra incêndio. 

-Oficio n• S-16/79 (n• 37-P/MC, de 1979, na origem), do Sr. Presi
dente do Supremo Tribunal Federal, encaminhando ao Senado Federal. 
cópia do acórdào proferido por aquele Pretória Excelso, nos autos do Re
curso Extraordinário n9 89.528-1, o qual declarou a inconstitucionalidade 
dos artigos 172 c 173 da Lei n• 1.442, de 27 de dezembro do 1966. do Mu
nicípio de Botucatu, Estado de: São Puulo. 

1.2.3 - Requerimentos 

- NY 329 e J30j79, de autoria do Sr. Senador Lourival Bapristll, so
licitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, respectivamente. 
das seguintes matt:rias: 

- dis~.:ursos proferidos ontem, pelo Presidente Joào Baptista de Fi
guc:iredo, ao prr.:sidir a sessão solc:ne de instalação do Conselho Nacional 
do Comércio Exterior: e o que pronunciou na Associação Comercial do 
Rio de Janeiro, quando das comemorações dos 145 anos da entidade: c 

-do discurso do Sr. Ministro da Fazenda, proferido ontem na insta-
l;lçào do Conselho Nacional do Com~rcio Exterior. ' 

- N1' 331/79, de dcsurquivamento de projeto de lei do Senado CJUC 

especifica, 

- N9 332/79, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, solicitun
do u inclusào cm Ordem do Dia, do Requerimento nY 72/79, que "pede a 
constituiçào de Comissào Especial, destinada ao e~ame da matéria que es
pecifica. 

I .2.4 - Lellura de projetos 

-Projeto de Lei do Senado n• 272/79, de autoria do Sr. Sonador 
Orestes Qui:rcia, que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial 
para os garçons. 

-Projeto do Lei do Sonado n• 273/79, de autoria do Sr. Sonudor 
Nelson Carneiro, que acrescenta par{agrufos ao urt. 32, da Lei n9 5.108, de 
:! I de setembro de 1966 - Código Nacional de Tríinsito. 

I .2.5 - Discursos do Expediente 

-Projeto de Lei do Senado n~ 209/79, que elimina o pn1w pam SESADOR G.·lSTAO MOLLER- 4()9 aniversário de fundação do 
canliidatura :.1 c;~rgo clctivo, nll c:~so de desfiliuçào de um partido e liliaçiio jornal O 1:\tm/o ât• Muto Gro.uo, dt: Cuiubi1 - MT. 
;1 olJtro. 

-Projeto de Lei do Senado n\' 231/79, que dil novu redaçào uo ~ 61
' 

li o artigo 36 do Decreto n~ 2.044, de J I de dezembro Uc 1908. 

Sf.'NADOR IJIRCt:U CARDOSO- Criuçiio do Município de Rio 
Ban:mal, na rcgii'lu Norte dl, Estado do Esp(rilo S:.mto. 
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SHNtJDOR MARCOS FREIRE- Conclusiio da anúlisr: do proble
ma energético brasileiro, cnfocando dr: modo especial o PROALCOOL, 
como instrumento capaz de reformulação r:struturul da indústria canavici· 
ra. 

SI:'NA liOR ALO )'SI O Cli,IVI:'S, como Li dor- lnstuluçào, ontem, 
do Conselho Nacional do Comércio Exterior- CONCEX. Alirmtttivus 
inscridus cm pronunciamento feito pelo Presidente João Baptista Figuci· 
redo, pr:rante a AssocittcUo Comercial do Rio de Janeiro. na solenidade 
comemorativa do trunscurso do l45r.> universflrio duqucle órgão, 

1.2.6 - Leitura de projeto 

-Projeto de Resolução nY 57/79, de autoria do Sr, Senador lt:~mar 
Frm1co, que ultera o art. 135 do Regimento Interno do Senudo Fedem!. 

i.J- ORDEM DO DIA 

-Requerimento nY 317/79, dr: autoria do Sr. Sent~dor Henrique de 
L:l Rocljue, solicitando u trumitaçiio conjunta dos Projetas de Lei do Se
n:Jdo n~s 2H0f77, do Sr. Scnador José Sarney, que institui o voto distriUII, 
c d:"J outrus providt:ncias, r: 233/79, do Sr. Senador Tarso Dutru, que insti· 
tui o Sistemtl Eleitoml Misto, c dá outras providências. Aprovado, 

-Requerimento nY 322/79, de uutoria do Sr. Senudor Lourivat Bup· 
tistu, solicitando a transcriciio, nos Anais do Senado Federnl, da saudação 
fcitu pelo Senhor Presidente da Repúblicu, Joiio Baptista Figueiredo, uo 
Presidente Kcnncth Kuunda, de Zâmbia, no dia 29 de agosto de 1979, no 
Pul:.'tcio do ltamarati. Aprovado. 

-l'rojcto de Lei do Senado nY 214/79, de uutorit~ da Comissão Dirc
toru, que cria c transforma cargos do Quudro Permanente do Senado Fe· 
dcr<d, c dú outrus providências. Aprovado, com emendas. Â Comissiio de 
Rcd:1ciio. 

-Substitutivo do Senado tiO Projeto de Lei da Câmara nY H6f77 
{nl' H77 f75, na Câmara dos Deputados), que ultcra a rr:daçiio do art. 17 da 
Lei nl' 4.591, de 16 de dezembro de 1964. Aprovado, em turno suplemen· 
ta r, A Câmura dos Deputados, 

-Projeto de Lei du Camuru n• 80/77 (n' 238/75, nu Cusu de ori· 
gcm), que acn:scenta parúgrafo ao art. 323 da Consolidaçi'io dus Leis do 
Trabalho, aprovadu pelo Decreto-lei nY 5.452, de J9 de mt~io de 1943. Re
jeitado. Ao Arquivo. 

-Projeto de Lei du Camuru n• 89/78 (n• 2.880/76, nu Cusu de ori· 
gcm), que institui o cadustro de promitentes compradorr:s de imóveis ru
rais, integrado no Sistema Nacional de Cadastro Rurt~l. Rejeitado, Ao Ar· 
quiw. 

-Projeto dc Resolução nY 47/79, dr: autoriu da Comi.~si'io Diretora, 
que :1crcsccnt:1 panígrafo ao :trt. 383, da Resolução n'~ 5'8/72 (Regulamen· 
to Administrativo do Sen:tdo Fcdcrul). Discussão adiada, paru u scssi'io do 
dia 19 do corrente, nos termos do Requerimento nY 334/79, 

-Projeto de Lei do Senado nY 1/78, de autoria do Sr. Scnudor Otto 
Lchnwnn, que rcvog<~ dispositivo dtt Lei nY 6.515, dc.1977, c ultent dispo
sitivos do Código Civil c do Código Penal. Aprovado, nos termos do substi .. 
tutivo do Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Redaçilo. 

-Projeto de Resoluçi'io nY 41/79, de uutoriu do Sr. Senador Orestes 
Quérdu, que crin Cornisstio Purlumentm de Inquérito, destinada u investi· 
gar dr:núncias sobre violações de direito humanos nos últimos dez anos. 
Votaçiio adiada, por falta de qwmun. 

-Requerimento nY 278/79, de uutoria do Sr. Senador Leite Chuves, 
solicitando, nos termos do ;ut, 418, inciso I, do Regimento Interno, u con
vucw;tio do Sr. Ministro de Estttdo da Indústria c do Comércio, Joiio Cu
miJo /,enn:1, pur:1 prest:tr esclarecimento, perante o Senudo Fedcr:al, sobre 
o empréstimo concedido à COPERSUCAR e ao Grupo Atnllu. Voluçio 
udlndo, por f:tltt1 de quorum. 

1.4- COMUNICAÇAO 1)1\ I'RESIDENCIA 

- Convocução de scssiio cxlruordináriu u renliwr-sc hoje, its IH ho· 
rus c JO minutos, com Ordem do Dia que dcsignu. 

1.5- DISCURSOS AI'ÚS i\ ORDEM DO DIA 

SI:'NAIJOR EVI:'!.ASIO VIHIRtl- Vantagens que <tdviriio pant o 
!•ais, com a instalação d:t Sidr:rúrgicu Sul C<ltarincnsc S.A -SI DERSU L. 

SI:'.\' A DOR IJINtiRTE MARIZ- Congratulundo-se com o Gover
no Federal pcltts medidas adot:tdas em apoio it:> regiões flagelttdus pclus 
secas no Nordeste, 

SENADOR 1/UM/JERTO LUCENA -Correspondência recebida 
du Diretoritt da Mercedes Benz do Bmsil, prestando esclarecimentos sobre 
pesquisas desenvolvidas nuqucla fábrict~, com tt linalidude de descobrir 
combustível alternativo para os motores a diesel. 

SENADOR NELSON CtfRNEIRO- Apelo ao Governo Fcdcntl, 
cm prol du implantaç;io du Usina Siderúrgica de ltuguai-RJ. 

SI:'NAIJOR I.OUR/VAI. BAPTIST,I- XVIII Congresso dn União 
Posttll Universal no Brasil, ora cm rcalizaçiio n:1 cidade do Rio de Junciro. 

SENA DOR JAISON /JtJRRETO- Criaçiio, pela Assembléi:t Legis
ltlliv:t do Estado de Santa Ct1t<.~rin:1, de comissiio especial incumbida de 
promover gestões junto ao Sr. Ministro dos Transportes, em favor de me
didas que visem a dinumizaçiio de obras fedcruis que espccilicu, situad:1s 
naquele Est:1do. 

1.6- DESIGNAÇAO DA ORDEM DO DIA DA PROXIMA SES· 
SAO. ENCERRAMENTO. 

2- ATA DA 155• SESSÃO, EM 13 DE SETEMBRO DE 1979 

1.1- ABERTURA 

2.1- EXPEDIENTE 

2.2.1- Mensagem do Senhor Presidente da República 

!),· u~:radt•t'iluel/liJ dt• comunicação: 

- N~ 177 j79, rcrcrentc A aprovação das mutérias constuntcs d:ts 
Mensagens nYs :!26/78: 241,226,225,219,053, 148, 07,016, 220, ~I H c 
150/79, 

2.3- ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei du Camnru n• 145/78 (n• 4.697 j78, nu Cusn de o ri· 
gcm), de iniciativa do Sr:nhor Presidente d:l Repúblicu, que dispõe sobre u 
lixaciio c altcntçiio do número de vagas nos cursos superiores de gm
duaçiio, c dú outras providéncius. Aprovado com emenda, A Comissão de 
Rcdaçi'io.' · 

-l'rojeto de Lei da Camum n• 37/19 (n' 5. 742/78, nu Cnsa de o ri· 
gem), de inici:11iva do Senhor Presidente da Rcpúblicu, que autori1a o Dc
rarltJmento Nacionul de Obras Contru us Secas - DNOCS, uutarquit1 
vinculada ao Ministério do Interior, a do:tr o imóvel que menciona, situa
do no Município de Sobrul, Estado do Ct:arú, Aprovado, !1 sunção, 

2.4- DISCURSO APOS i\ ORDEM DO DIA 

SENA DOR DIRCEU Ctl R DOSO- Registro do transcurso do 409 
:miv~.:rs:'lrio de vid:t artístic:t do compositor Elpidio Viann:t. 

SI:'Nt!DOR NELSON CARNHIRO- /\tuação do Prefeito Mnrcir:~ 
Franco ll frente da PrciCiturtt de Niterói-RJ. 

2.5- DESIGNAÇAO DA ORDEM DO DIA DA PROXIMA SES
SAO. ENCERRAMENTO. 

3- I>ISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÃO ANTERIOR 

-()o Sr, Lr:ilc Chaves, proferido nu sr:ssào de 12-9-79 
-Do Sr. Dirceu Cardoso, proferido nu scssi\o de 12-9·79, 

4- ATO DO PRESIDENTE 

- N• 29, de 1979 (Republicação,) 

S-ATAS DE COMISSOES 

6- MESA lliRETORA 

7 -I.! DERES E VICE-LIIlERES DE I'ARTII>OS 

H- COMI'OSIÇÃO llAS COM ISSO !IS PERMANENTES. 
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ATA DA 154' SESSÃO, EM 13 DE SETEMBRO DE 1979 

1' Sessão Legislativa Ordinária, da 9! Legislatura 
PRESIDt::NCIA DOS SRS. LUIZ VIANA, GABRIEL HERMES E GASTÃO MÜLLER 

;rs 14 l/ORAS E Jfi MINUTOS, ACHAM·SE PRESENTES OS 
SRS. SENA DORES: 

Evandro Carreira - Raimundo Parente - Aloysio Chaves - Jarba!i 
Passarinho -Alexandre Costa - Henrique de La Rocque- José Sarney
Alberto Silva- José Lins- Dinarte Mariz- Cunha Lima -Humberto 
Lucena- Aderbul Jurema - Marcos Freire- Luiz Cavalcante- Gilvan 
Rocha- Lourival Baptista- Passos Põrto- Lomanto Júnior- Luiz Via· 
na - Dirceu Cardoso - João Calmon - Nelson Carneiro - Roberto Sa· 
turnino - Itamar Franco- Murilo Badaró- Tancredo Neves- Orestes 
Qut:rcia - Benedito Ferreira - Lázaro Barbozu - Benedito Canelas -
Gastão MUller- Evelásio Vieira - Jaisan Barreto - Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A lista de presença acusa o com
parecimento de 35 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

O Sr. JY.Secretário procederá à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

O FI CIOS 

Do Sr. }'·Secretário da Cámara dos Deputados, encaminhando à rrvisào 
do Senado autógrafos dos seguintes projetas: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 63, DE 1979 
(N• 3.619/77, na Casa de origem) 

Institui a Caderneta de Controle do Fundo de Garantia do Tempo 
de Seniço. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 111 Fica instituída a Caderneta de Controle do Fundo de Garanti:t 
do Tempo de Serviço, destinuda ao registro da movimentaçfio de contn vincu
ló!da do empregado optante, que será fornecida, gratuitamente, pelo Banco 
Nucional da Habitação. 

Art. 21• Dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir 
d:1 rublicação desta lei, o Banco Nacional da Habitação distribuir:'! i.! rct.lc 
b:mdria exc:mphtres da Caderneta de Controle da Fundo de Guranti:l do 
Tempo de: Serviço - FGTS, e as instruções sobre o seu precnc.:himcntn. 

Art. 31' Caberá à empn:su providenciar, junto ao Banco depositário do 
FGTS, :t c.,pcdição da Caderneta de Controle com os lançamentos já cfctuot· 
tios: 

I - dos novos empregados, dentro do prazo de 60 (sessenta) di:ts, cont:t· 
dos i.t partir da admissão; 

li- dos aluais emprcg;Jdos, dentro do prazo de 90 (noventa) dias, con· 
lados a punir do recebimento pelo Banco dcposit:lrio das Cadernews de Con· 
I role do FGTS. 

~ JY O Bom~o:o depositário comunicará às empresas intc.:ressadas, logo 
após o recebimento das Cudernetus de Controle, o prazo destinado a su•1 
emiss:iu cm nome dos atuais empregados optuntes. 

~ 2Y O niio cumprimento do disposto neste urtiga sujeita a empresa a 
mu\t,l, por m~s de atruso, correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de 
refcr~ncia vigente na região, decretado na forma da Lei n" 6.205, de 29 de 
:1bril de 1975, cuju importância ser:'!. credilada nu conta vinculada do empre· 
gado. 

Art. 4• A Cudcrncta de Controle do FGTS fi curá cm poder do emprc· 
gudo que u apresentnriÍ uo Uunco, periodicamente, pura a atuulizuçiio dos 
lançumcntos. 

P:1rúgrafo único. A empresa é obrigadu u unotur, na Carteira Profissio· 
na I do empregado optante, o nome e o local do Banco em que de tem u contu 
vinculada. 

Art. 5Y O Bunco depositflrio fica obrigudo a hmçur, cronologic:m1entc, 
n:1 Cadcrnclll de Controle do FGTS, sempre que for solicitado pelo empregu· 
do c ~e for o cuso, os crt:dilos, os débitos e os respectivos códigos. 

Purúgrufo único. l-luvcndo trunsferi:nciu du conta vinculudu, o novo 
B:mco depositllrio licu obrigudo u continuar o lançumcnto previsto neste urli· 
go, devidamente utualiludo pelo Bunco unterior. 

Art. 611 Em cuso de perda ou extravio da Cadcrnctu de Controle por 
p:trtc do empregudo ou du emprcsu, o Banco depositário fica obrigudo a ex· 
pedir, no prazo máximo de: 7 {sete) dius, contados a partir da dutu du com uni· 
caç:io, nova via atuulizada da Caderneta, cobrando, do respons:lvd pela ptr· 
da ou c:xtravio, a taxu correspondente a 2% (dois por cento) do valor de rcfe· 
ri:nci<t vigente na rc8iào, decretado na forma da Lei n"' 6.205, de 29 de: abril de 
1975. 

P11rágrufo único. Ocorrendo perda ou extravio por parte do B11nco de:· 
posit:'trio, a expedição da nova Caderneta de Controle ser :'I gratuita, obedeci· 
do o prazo máximo de: 7 (sete) dias a contur da data da solicitação do titular 
da conta vinculada. 

Art. 7<~ Compete ao flanco Nacional da Habitação a tisc<tlizaçào do 
cumprimc:nto desta lei c a aplicação da multa prevista no~ 2Y do art. 3"' desta 
lei. 

Art. H"' Dentro do prazo de 90 (noventa) dias, o Poder Executivo, atra· 
vês do Uanco Nacional da Habitaçilo, regulamentará esta lei. 

Art. IJY Esta lei entrará cm vigor na data de sua publicação. 
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 5.107, DE 13 DE SETEMBRO DE 1966 

Art. HY O empregado poderá utilizar a conta vinculada, nas sc:guintc:s 
condições conforme se dispuser em regulumc:nto: 

I - Rescindindo o contrato de trabalho, seja sem justa causa, provada 
cstu pelo pagamento dos valorc:s a que se refc:rc: o art. 6v ou por declaração da 
emprcs:t, ou ainda por decisão da Justiça do Trabu\ho, seja por justa causa 
nos termos do 11rt. 483 da CLT, sc:ja por cessação da atividade da c:mprc:sa ou 
pc:lo ti:rmino do contrato de trabalho por prazo estipulado, ou a indu no cuso 
d~: aposc.:ntadoria concedida pela Previdênciu Social, a conta poderá ser livrc
mc:nte movimentada. 

li - No caso de rescisão, pelo empregada, sem justa causa, ou pela em
rm:sa com justu cuusa, a contu poderá sc:r utilizada, parcial ou totalmente, 
com a assistência do Sindicato da categoria do empregada, ou na f:1lta deste. 
com ;1 do rc:presentante do Ministi:rio do Trabalho c PreviUt:nciu Social 
{MTPS) nas seguintes situações, devidamente comprovadas: 

a) ap\ic:u;ào do capital em atividade comercial, industrial ou <~gropc-
cuária, cm que M! haja estab,:lccido individualmente: ou em sociedade; . 

b) :tquisiç;io de mor:tdia ·própria nos termos do art. I O dest;t Lei; 
c) necessidade grave: c premente: pessoal ou familiar: 
d) aquisição de cquipumento destinado a atividadc de natureza autóno· 

ma; 
e) por motivo de cu~amcnto do empregado do sexo fc:minino. 
III- Dur;mte a vigência do contrato de trabulho a ~anta somente: po· 

t.lcrá ~cr utilil:tda na ocorrênciadus hipóteses previstas nas letras b e c do itc:m 
li deste urti1:1o. 

"Art. JS. No ca:.o de c:xtinçào do contrato de trub<~lho do emprc:g;tdn 
não opt:mtc, obst:rvar-se-ào os seguintes critérios: 

I - h:tvendo indenizaçi'io a ser paga, a empresa poderú utiliz:1r o valor 
do depôsito du contu vinculada até o montante da, indenizaçào por tempo de 
serviço; 

\1 - nUo huvendo indenizuçào a ser pagu, ou decorrido o prazo prescri
donul p:m1 a rec\umuçilo de direitos por parte do ernpregudo, u empn:su po· 
dcrá levantar u seu favor o saldo du respectiva contu individuulizuda, mediun
te comprovaç;lo perante o órg1io competente do MTPS. 

Purítgrafo único. A contu individualizudu do empregado não optante, 
dispc:nsudo sem jus tu cuusn untes de completar um uno de serviço, rc:vertcrú u 
seu favor: se despedido com jus til cu usa, reverterá u favor do FGTS. Decorri· 
tio essc: período, u conta poder:i ser utilizada pela empresa nu formu dc:stc ur· 
ligo. 

Art. \9, A empresa que nUo reulizar os depósitos previstos nesta lei, 
dentro do., pralOs nel:t prc:scritos, rcspondcrú pelu correçào monctúriu e pela 
~:tpitalintt;~n dos juros nu forma do urt. 41', sujeitando-se, uindu, cxcetuudu u 
hipótese dn itrl. (,Q, 1h rnulws cstubc:lecidas nu legisllu;;1o do Imposto de Rcn· 
lia. 
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Art. ~0. Competirá à Previdência Social, por !'icus órg~os próprios, a 
verificação de cumprimento do disposto nos arts. 21' e 6~' desta lei, proceden
do, cm nome do Banco Nucional da Hubituç~o. uo levantumcnto dos débitos 
porventun1 existentes e às respectivas cobrunças ndministrativ:1 e judicial, 
pela mesma forma c com os mesmos privilégios das contribuições dcvidus U 
Prcvidêndu Social. 

~ l~' Por ucordo entre o BNH e o Ministério do Trubalho e Previdência 
Social, st:rá lixuda uma taxa não excedente a I% (um por cento) sobre os de
pósitos mcnsuis como remuneração à Previdi:ncia Social pclos encargos que 
lhe silo atribuídos nestt: artigo. 

~ 21' No caso de cobrança judicial, liclirá a empresa devcdoru obrigad;1, 
também, ao pagamento da taxa remuneratória de que trata o~ I\', dus custas 
c das percentagens judiciais. 

~ JY As importUncias cobradas pela Previdência Social na forma deste 
artigo, serão dirctamcntc depositadas no FGTS, deduzida, cm fuvor daquclu, 
:1 tax:1 rcmuncratória referida no§ IY e obedccidas as demais prescrições da 
presente lei. 

~\rt. 21. Independente do procedimento estabelecido no urt. 19 pode~ 
rú o próprio empregado ou seus dependentes ou por eles o seu Sindicuto, nos 
casüs previstos nos arts. 81' e 9Y, aciünar diretamentc a crnpre!'la por intermé
dio du Justiça do Trabulho, para compeli-la a efctuar o depósito das impor
tUnci:~s devidas nos termos desta lei, com as cominações do art. 19. 

Parágrafo único. Da propositura da reclamação, serú sempre notilic<l· 
do o órgão local da entid:~de de Previdi:ncia Social u que for filiado o empre~ 
gudo, para fins de interesse do FGTS. 

Art. 22. E competente a Justiça do Trabulho para julgar os dissidios 
entre os cmpregudos c as empresas oriundos da aplicação desta Lei, mesmo 
quando o BN H c a Previdência Social figurarem no feito como litisconsortes. 

LEI N• 6.205, DE 20 DE ABRIL DE 1975 
Eslabelec:e a desc:araderizaçào do salário mínimo como falor d~ 

correção monetária e acresc:enla parágrafo único ao art. JY da Lei 
n' 4.147, de 20 de no•embro de 1974. 

O Presidente da República, 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancionou seguinte 
Lei: 

Art. IY Os valores monetários lixados com base no salário mínimo não 
serão considerados para quaisquer fins de direito. 

Art. 2~ Em substituição à concessi10 pelo salúrio mínimo, o Poder Exe
cutivo cstabt:lcccrú sistema especial de atualização monetúria. 

Parágrafo único. O coeficiente: de atualizaçiio monetária, segundo o 
disposto neste urtigo, será baseado no fato r do reaju~tamcnto salarial<~ que s~.: 
referem, os urts. 111 c: 29 da Lei n~ 6.147, de 1974, c:xcluido o coeficiente de uu
mento de produtividade. Poderá cst:lbclcccr·se como limite, ptlr<.l a vari;1çiio 
do coelicicntc, a vmiaçào das Obrigações RcajustUvcis do Tesouro N01cinnal 
(ORTN). 

DECRETO N• 79.611, DE 28 DE ABRIL DE 1977 

Fixa o coeficlence de aluallzaç~o monetária previsto n11 Lei 
n• 6.205, do 29 do abril de 1975, c dá outro• providências. 

O Presidente da República, 

No uso du utribuiçào que lhe confere o item III do ml. HI da Consti· 
tuicào c nos termos do urt. 2Y e purágrufo únicu da Lei n~' 6,205, de 21J de 
abril de 1975, decreta: 

Art. lY O coeficiente de lltuulízuçUo monctirriu u que se rel'cre o mt. 2\1 
c panigmfo único da Lei n~' 6.205, de 29 de ubril de 1975, será de 1,375 (um 
virgula trclentos c setenta e cinco), uplicllvel sobre os vulorcs·pudrão vigentes 
cm IY de maio de 1976. 

Parúgrafo único. Os valores de referência u serem adotudos em C<lda rc· 
gi;'lo, já utuulilados nu formu do caput deste artigo, constum do A nexo uo 
rrcsentc Decreto. 

Ar!. 29 O coeliciente fixado no urt. IV de~tc Decreto uplica-st:, indusi· 
vt:, irs penas pccuniúrias rrcvistus cm lei e ao:; v<~lorcs mínimos t:stubclccit.lm. 
rara alçat.la c rccur.~os para os Tribunais. 

Art. J~ Este Decreto cntrurU cm vigor nu duta de sua ruhlicaç:·ln, rcvo
~mla~ <IS t.lisposiçile.~ cm contrilrio. 

Brusíliu, 21'1 de ubril de 1977: 156Y dulrHJcpcnt.lênciu c HIJI' du J{cpúhli~:u. 
- EJ{NESTO GEISEL- José Curlos So11res Frcln·- .Jurln Puulo dm. ncls 
Vl'llnsu. 

i\ NEXO AO DECRETO N• 79.611, DE 2K DE i\BIUI. lll' I'J77 

Novos Vulores de Referênclu 

Valores c Regiões que os utilizam 

\';1lorcs vigentes 
em 1•-5-76 

(Crl) 

451,00 

49Q,40 

544,00 

593,70 

638,30 

Novos Valores 

(CrS) 

620,10 

6H6,70 

74M,OO 

816,]0 

M77,70 

Regiões e 
Sub·Rcgiões 

4•, 5•, 6• 7•, x•, 9•;- 2• Suh-regiflo, 
Território de Fcrn:mdo de Noronhu, 
10•. li•, 12•: 2• Sub-rcgião, 
1•. 2• . .1~. 9•- l • Suh-regiiio, 12•- t• 
Sub·rcgiào, 20•, 21' 
14•, 17• - 2• Suh-regi~o. IS• - 2• 
Sub-rcgiãn, 
17•- I• Sub-regiào, lM•- I• Suh
regi;lo, 19• 

13•, 15•, 16~. 22• 

.............................................................. 

(;f.1· Comis.wir.1· th• Lt•~:is/açào Sociul t' dt• FinmiÇUJ.I 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 21, DE 1979 
(n' 21-B/79, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o 1ex1o do Tralado de Amizade e Cooperação entre o Go· 
verno da República Federativa do Brasil e o Governo da República de 
Cabo Verde, celebrado em Brasília, a 7 de rcverelro de 1979, 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. JY Fica aprovado o texto do Trutado de Amiz<~de c Coorer:.u;tru 
entre o Gllvcrno d;1 Repúblic01 Federativa do Brasil c o Governo dn Rcrúbli· 
ca de Cabo Verde, celebrado cm Brasília, a 7 de fevereiro de 1979. 

Art. 111 Este decreto legislativo entrurá em vigor na duta de :;u:t puhli· 
cuç~o. 

MENSAGEM N• 162, DE 1979 

Excclentissimos Senhores Membros do Congrc:sso Nacionul: 
Em conformid;rde com o dispmto no urtigo 44, inciso I, da Constituiçfro 

Federal, tenho u honru de submeh:r a elevada consideração de VnSS<IS Excc· 
li:nda~. ;r~:ompunh<ldo de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Est:r
dn da!~ Relações Exteriores, o te.xto do TrulUdo de Amit.udc c Coopcrut;fLo en
tre o Governo da Rcpúbiicu Fc:derativa do Brasil t: o Governo da Rcplihlic<l 
de Cabo Verde:, cclebr.rdo, cm Dmsilia, a 7 de fevereiro de 1979, 

Brasília, 4 de junho de 1979. - Joílo Baptista Figueiredo. 
EXI'OSIÇAO DE MOTIVOS N• DAF·II/DAI/11/900(1!46) (A4), DE 

2'1 DE MAIO DE 1979, DO SR. MINISTRO DE ESTAI)O Di\S RE
Li\ÇOES EXTERIORES. 

/\ Sua Exeeli:nci;r o Senhor 
JotLO Baptista de Olivcir:l Figueiredo, 
Prc~idcnte du Rcpúblicu. 

Senhor Presidente, 

Como é do conhecimento de Vossa Excelência, foi ussinudo, em 7 de ft:
vereiro de 1979, cm Urusilia, o Tratado de Amiladc c Coorcn1ç~u entre o 
Brasil e <r República de Cabo Verde. 

2. OTratudo vem umpliar a coopc:mçào iniciudu cm 1976 relo Mcmo
rundum úe Entendimento, além de criur a Comissão Mista de CoLlpemcilo 
Brasileiro-C<rbo-vcrdiun;r, com vistas ao estudo de problcrnm concernente:~ 
uo relucionamentu entre os dois r•ilses, 

J. O referido instrumento inst:rc-sc ainda nu progrmnu intcgmdo de 
~ooperaçào com os pulses africunos de expressi\o portuguesa, cujn êxito mui
to contribuid pam um cfetivu fort<rlccirncnto dns Jaçm de ilmi~<ldt: c coore· 
ruçiro entre o Brusíl cu Afric;1. 

4. Nessas condiçile~. tenho a honra de submeter i1 con~iller;lçi'ltl de V ti'
·' a bcell:nci;l n ane.\o Projeto t.le Mcmagcm qut: encaminha :ttl Conprt:~'o 
~acional o Tratado cm apreço, raru C.\11/lle e arrovat;illl, de il.:tlflllll.'lllll Ll~ 
termos do artigo 4·1, inci-;o I, da Cnnstituiç;'Hl, 
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---------------------------
Arrovcitn a orortunidadc para renovar a Vo.~sa Excelência, Senhor Prc· 

sidcntc, os protestos do meu mais profundo respeito. - Ramiro Suraivu 
Guerreiro. 

TI!ATADO DE AMIZADE E COOPERAÇÃO ENTRE O GOVER· 
NO DA REPÚBLICA FEf)ERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA 
I!EPÚBLICA DE CABO VERDE. 

O Governo da Rc:púbiica Federativa do Brasil c o Governo d;t República 
de Cabo Verde. 

Inspirados pelo propósito de alirmar, c:m solene documento, os fmtcrnm 
laços que unem o Brasil c C;~bo Verde, 

Conscientes de que laços históricos c cultumis constituem fund:tmcnto 
sólido paru a cooreraçào entre os dois Estados. 

Conscientes aind:1 de que a colahor:tçào franc<1 c aberta entre os dob Go· 
vernos já se desenvolve s:ltisfatoriamente, com benefícios mútuos. 

Dispostos <1 prosseguir na coopewçào tão auspiciosamentc in:tuguruda 
pelo Mcmorandum de Enh:ndimento, lirmudo cm Mindelo, cm 25 de junho 
de 1976. 

Certos de que, par:.1 a realização plena dos princírios cnunci:~dos c para o 
desenvolvimento intcgr:il c autónomo dos dois raises, seria import:ullc c~ta· 
bclccer mecunismos que: tornassem uinda m:tis concretos c cfetivos os lac,;n:-. 
que unem o Brasil c Cabo Verde:. 

Dccididos a rcgul<~r cm bases scgurus c articular cm um;:1 b:1sc instituc.:io· 
n:tl íiS relações de coopc:r:tçào entre os dois póiises, 

Resolvem cclcbríir o seguinte Tnttado de Amizade c Coopcruçào: 

Artigo I 

As Altas Partes Contratílntcs rcconhccem <1 existência de laços de ílmita· 
de e solid:tricdóidc entre os respectivos povos c prosseguirão um;t politica co· 
mum com vistu a reforçar estes laços. 

As form<~s de cooperação nos vários domínios, cm particular no cconó
mico, comercial, linanceiro, técnico, cientilico, cullur<JI c judicial, serão deli· 
nidas por acordos especiais, que concretizarão o presente Tratado. 

Artigo 11 

1\s formas de coopcraçüo a que se refere o Artigo I scrt10 estabelecidas 
por via diplomática ou através da Comissão Mista de Cooper;tção Brasilei rll· 
Caho-verdiana, instituída relo presente instrumcnto cm seu Artigo III. 

Arlfgo III 

Fica instituída a Comissão Mista de Cooperação Brasilciro-Cabo
vcrdiunu que tcr:'"1 ror linalidade fortalccer a cooperação entre os dois países, 
an:~lisar os assuntos de interesse comum c propor aos respcctivos Governos 
as mcdidus que julgm pertincntcs, 

Parúgrafo Primeiro. A Comissão será composta de uma scçàtl de cada 
Parte, 

Pur:'"lgntfo Segundo. O Rcgulamc:nto da Comissão ser:'"! redigido pcl:1 
própria Comissão c aprovado pelos dois Governos por troc:t de notas. 

Arllgo IV 

O Br:tsil e Cubo Verde empcnharão os máximos esforços pun1 logrur :1 
progressiva ampliuçào e diversilicuçào do intcrcümbio comercial, mcdi:mtc u 
utiliz:tçào udequada das oportunidades que se apresentarem. Nesse sentido, 
<IS A I tas Partes Contratantes se dispõem u conceder todas as fucilidades leg:tis 
computivcis com us obrigações internacionais ussumidus pelos dois países 
para eliminar entraves uo comércio bilatc:ral. 

Arllgo V 

As Altus Partes Contratantes cstimulurüo, dentro do quudro de co
participação c de conformidade com suas respectivas legislações nacionuis, 
investimentos dcstinudos a impulsionur u cooperação económica mútua. 

Artigo VI 

A lim de cooperar com os pl:mos de desenvolvimento du Rcpúblicu de 
Cabo Verde, o Governo du Rc:pública Federutiva do Brusil cstudurlt us possi· 
bilidudcs de estender :1 C.aho Verde linhas de crédito J'Htru impllrtilç;lu de pro
dutos c serviços brasileiros. 

Arll~n VIl 

A lim de promover o comércio reciproco, Brasil c Ctho Vcrdl' c~tuJa. 
r;'u1, conjuntamente, medidas necc:ssúrias ao incrernenlll d;1s comunic:1Çl1e~ c 
dos transportes entre o~ dois p;1íscs. 

':·" ·'' 
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Arll~o VIII 

A:-. Alta~ Partes Contratantes un<Jiisarào formas ma i:-. clic;I/C~ de ampliar 
<I cuopcraç:to hil:~tcral no:-. campos da educação, ciência c cultura. 

Mll~o IX 

As Altas Partes Contratantes, rcconhccendo as vantagens rc:cíproca:-. de 
unw conpcr<1ção cicntílica c técnica ampla c bem ordenada. comprometem-se 
<t cstinwlú-la pelos meios udequados. P:tra tanto, as Altas Parte~ Contratan· 
tcs convém em envidar os melhores esforços para a plena execução do Acor
do Básico de Cooperaçào Cientificu e Técnica entre o Brasil e C<1bo Verde as
sinado em Brasília, cm 2H de abril de 1977, 

ArtlJ:o X 

Logo que po~ ... ível, as Alta~ Purtc~ Contrat:.tntcs encetarão ncgnciac,;(Je~ 
c.btinada~ a rcgltlar, levadas cm conta as rc:-.pcctivas lcg.islaçõc~ nacionai.-., o 
c~t~ttuto pc:-.~o:tl c o rcgm1c de bc:ns dos c<Jho-vcrdianos rc:sidentc~ no Bwsil c 
do~ hrasilcirns rc~idcntcs cm Cabo Verde. 

ArtiJ:o XI 

O presente Tratado cntrurCt cm vigor na dat:1 d<~ troca dos Instrumentos 
de Ratilicac,;ilo c tcrú duração indeterminada, rodcndo ser denunciada ror 
quah.JlH:r da~ Parte:-. Contratantes mc:diantc aviso prévio de um ano. 

!-"cito cm Brasília. am sete di<ts do mês de fevereiro de l 979, cm doi:-. 
exemplares, arnhlls na língua portuguesa, os dois fuzendo igualmente fê. 

Pelo Governo da República Fcdcr:~tiva do Bmsil: Antônio F. Azercdo da 
Silveira. 

Pelo Governo da Repúhlic:1 de Cabo Verde: Jorge Fonseca. 

(As Comissões de Relações Exteriores, de Economia e de Edu· 
caçiio t' Cultura. I 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 22, DE 1979 
(n' 7/79, na Câmara dos Depurados) 

Aprova o texto da Convenção entre a RepUblica Fcderariva do 
Brasil e o Grão--Ducado do Luxemburgo pura Evitar a Dupla Tribu· 
taçào cm Matéria de Impostos sobre a Renda c o Capital, firmada nu 
cidade do Luxemburgo, a 8 de: novembro de 1978. 

O Congresso N:tcional decreta: 
Art. I"' Fie:~ arrovudo o tcxto da ConvençJo entre: u Rerública Federa· 

tiva do Umsil c o Grà-Ducado do Luxemburgo para Evitar a Dupla Trihu· 
tac,;ão cm Matéria de Impostos sobre a Renda c o Capiwl, lirmada na Cidade 
Uo Lu:w;cmhurgo, a M de novembro de 1978. 

Art. 2"' Este decreto legislativo entrur.í. em vigor na data de sua publi
cação. 

MENSAGEM N• 487, DE 19n 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacionul: 
Em conformid:tde com o disposto no art. 44, Inciso• I, da Constituiçüo 

FcJcral, tenho :1 honra de submt:ter à dcvada consideração de: Vossas Exct:· 
li:nd;1:-., acornpanhallo de: Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estu
do d:ts Rel;.1çõcs Exteriores, o texto da Convenção entre a República Fedcr~t
tiv;t Jo Br.tsil c o Grà·Ducado do Luxembur~o para evitar a Dupla Tribu· 
t;tçào cm Matéria dc Impostos sobrt: a Rend:1 c o Cupit:tl, firmada na cid:tde 
do Lu.'<cmburgo, :1 H de novembro de 1978. 

Br:tsilia, 4 de Jczembro de 197H. - Ernesto Gel!ttl. 

EXI'OSIÇAO DE MOTIVOS DI'F/DAifDE-1/303/868 (846) (FIO), 
DE ~9 DE NOVEMBRO DE 1978, DO SENHOR MINISTRO DE ESTA· 
DO DAS RELAÇÚES EXTERIORES 

A Su;.1 Excclênci;,t o Senhor 
Ernesto Gcisel, 
Presidente d:1 República. 

Senhor Presidente: 
Tenho a honm de submeter it ai tu uprcciução dc Voss:1 Excclénci:t o te.,. 

in da Convcm;tto c:ntrc a República Fcdemtivu do Brasil c o Grão-Ducado Uo 
l.uxcmhurgo par:1 cvitur a Durla Tributação cm Matériu de lmpmtos sobre 
a RcnUa c n Capital, :tssinado nu cidade do Lu.,emhurgo, i.l 8 de novcmhro de 
197!( 

~. Assim como 1.1s demais Acordos do gi:ncro lirrnadus pelo Bra:-.il, a 
Convcn~ào cm ;.1prcçu está oricntaUa nn scntidn de rcdutir o ónus fi:-.cal irh:i
dcntc :-.ohrc os rendimentos m1fcridus, cm um Um Eswdm contrutantc:-., ror 

.,,.,, 
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pessoas físicas e jurídicas domidliudas no outro Estado, cnm u ohjctivn de in
centivar os Jluxos de inwstimcntos entre ambo.~ os paiscs. 

J. Atr:~vés da eliminação da durla tribut.u;i'io, vis;! a Convcnçào, i~ual
mcntc, H cri:lr condições mais f;,vor:'lvcis puru o desenvolvimento da n:n·c
gaçào marítima c :u:rc:t c p:.H:I a cxp:ms:io d<IS atividudcs culturais, :10 cstimu
l:lr o intcrc:.imbio de professores, estudantes, artistas c dcsrortisws. 

4. Em vista das ruzõcs acima cxpost:1s, considero :1 rcfcrid:~ Convcnç:'to 
merecedora du aprovm;ilo do Poder Legislativo c, para tal, junto i1 rrcscntc 
um projeto de Mensugcm, :1 fim de que Vossa Excelência, se assim houver 
por bem, se digne cncuminhá-la ao Congresso Nacional, nos termos do 
art. .J4, inciso I du Constituição Fedcrul. 

Arrovcito a orortunidtidt: rara renovar u Vossa Excclêncitl, Senhor Pre
sidente, os protestos do meu mais rrofundo respeito. 

CONVENÇÃO 

Entre a República Fcderutiva do Brasil c o Grilo-Ducado do Luxembur
go p:ua evitar a Dupla Tributacilo em matéria de Impostos sobre a Renda c o 
Capital, 

A República Federativa do Brusil c o Grão-Ducado do Luxemburgo, 
desejosos de concluir uma Convencilo destinuda a evitar a dupla tributação 
cm matéria dt: impostos sobre u rcndu e o cupital, acordaram nas seguintes 
disposições: 

Arrlgo I 
Pessoas Visadas 

I. A presente: Convençilo se apticu às pessoas residentes de um ou de 
ambos os Estudos Contratantes. 

2. Ficu entendido que a Convenção não se apticurá nem à renda nem 
ao capital das socicdadcs ho/ding_ç residentes do Luxemburgo que gozem de 
tratamcnto fiscal cspeciul em virtude da lcgisluçilo luxemburguesa vigentc, 
ou de qualquer outra lei similar que entre cm vigor no Luxemburgo após a 
assinatura d<J Convenção, nem aos rendimentos que um residente do Brusil 
reccba daquelas sociedades, nem às participuções deste residente nas mcncio
nudas sociedades. 

Arligo 2 

Impostos Visados 

I. Os impostos aluais uos quais se aplicu a Convcnçào silo: 
a) no caso do Grão-Ducado do Luxemburgo: 
-imposto sobre a rendu dus pessoas físicas; 
-imposto sobre a renda dus colctividudes; 
-imposto especial sobre as remuneruções de dircçào; 
-imposto sobre o capitul; 
-imposto comercial comunul sobre os lucros c o capitul de explorução; 
-imposto sobre o total dos salários; 
-imposto territorial (doravante denominado "imposto luxembur· 

gués"); 
b) no CLtso da Rerública Federativ<~ do Brasil: 
-imposto federal sobre a renda c proventos de qualquer naturcw, com 

cxclusào das incidi:ncimi sobre remessas excedentes c :uividades de menor im
port:incia (doravante dcnominudo "imposto brasileiro"), 

2. A Convenção será tumbém aplicável aos impostos futuros de nature
t.:l idénticu ou unitloga que venham u acrescer nos impostos :lluais ou 11 

substituí-los. 

Arligo 3 
Delinições Gerais 

t. Na presente Convcnçilo, a nüo ser que o contexto imponh<~ umu in-
terpretação diferente: 

a) o termo "Brasil" designa 11 República Federutiva do Brusil; 
b) o tcrmo "Luxemburgo" dc:signa o Grüo-Ducudo do Luxemburgo; 
c) as cxpressões "um Estudo Contratante" e "o outro Est:ldo Contru

tunte" designum, segundo o contexto, o Brasil ou o Luxemburgo: 
d) o tcrmo "pessou" comprec:ndc uma pessoa física, uma sociedade ou 

qualquer outro grupo de pessoas: 
e) o termo "socicdade" c.Jcsignu quulquer pcssou jurídicu ou qualquer 

entic.Jade que, pmu fins tributilrios, seju considcrudu como unut pessoujurídi-

O as expressões "emprcsu de um Estudo Contratante" c "empresa do 
outro Estudo Cuntrutante" designam, respcctivurncntt:, unw empresa explu
r:tda por um residente: de um Estudo Contrutunte c uma empresa explorada 
por um residcnh: do outro EstLtdo Cuntrutante: 
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J:) o termo "n;u.:ionais" designa: 
I - todas tiS pessoas fisic:~s que possuam a nacionulid>tde de um Estudo 

Contr:ttuntc; 
II -todas as pessoas juridieus, socicdadcs dc pessous c associações 

constituídus de acordo com a lcgisluçào cm vigor num Estado Contrawnte; 
h) a e.\prcs.~üo "trúfego internacional" c.Jcsigna todo transporte cfetuado 

pnr um navio ou aeron:tvc cxplorado por unw empres:t cuja sede de Jireçito 
d'ctiv:t esteja sittwda ern um Estado Contrat:~nte, exceto quanllo o nuvio ou a 
:teron:tve seja utiliJ:<tJo apen:ts entre lugares situudos no outro Estado Cun
tr:~tomtc; 

i) a cxpressüo "autorid:u.le competente" design:1: 
I - no Hrasil: O Ministro da Fazenda, o Sccrct{trio da Rc~eita Fcdcrul 

ou seus represcntantcs autori~:ac.Jos; 

11 -no Luxcmhurgo: o Ministro d:ts Fimmcas ou seu rcprcsent:tnte de· 
vid:trncnte autori~:ado. 

, P:tr:t a aplicação da Convenção ror um Estado Contratante, qual-
'lucr e:w;prcssão que não se encontre de outro modo delinid:t terú o segnilic:Jdo 
que lhe é atrihuic.Jo pela legislação dcsse Estndo Contr<ttuntc relativa :tos irn
pmtos que são objeto da Convcnçào, a não ser que o contexto imponha inter
pretação diferente. 

Artigo 4 

Domicílio Fiscal 

I. Pura os 11ns du presente Convcncilo, a expressão "residente de um 
Estado Contrutante" design:t quulquer pessoa quc, em virtude da legislação 
desse Estado, cstú ui sujeit<J a imposto em razilo de seu domicílio, dc sua resi
dência, de SUL! sellc de direçüo ou de quulquer outro critério tlc natureza 
;mitlogu. 

2. Quando, por forca dLts disposições do~ t Y, umu pessou fisic:t for con
siderada como residente de ambos os Estados Contratuntes, a situação será 
rcsolvida de ucordo com us seguintes regras: 

a) esta pessoa será considcrudu como residente do Estado Cl.rnrat:tntc 
cm que ela disponha de umu hahitaçào permanente. Quando dispuscr de umu 
hahitação pcrm:tnentc cm ambos os Estudos Contratantes, será consider;1du 
como residente do Estado Contr;Jtantc com o quut suas ligações pcsso~1is c 
econõmic<ts sejam mais estreitas (centro de intercsses vituis); 

b) se o Estado Contratuntc cm que tem o centro de seus intercsscs vitais 
nfto puder scr determinado, ou se nilo dispuser de uma habitaçilo pcrmuncnte 
cm nenhum dos Estados Contratantes, serú consideruda como rcsidentc do 
E.~t:1do Contratante em que permanecer h<~bitualmentc; 

c) se permancccr habitualmente: em ambos os Estados Contrut:mtes ou 
se não permunccer habitualmente em nenhum delc:s, scrú considerada como 
re.~idcnte do Estado Contratante de que for nucionul: 

d) se for nacional de umbos o~ Estados Contratantes ou se nito for na
cional de nenhum dcles, us autoridades compctcntes dos Estildos Contratun
tcs resolvcrào a questão de comum acordo, 

J. Quundo, cm virt.ude dus disposições do~ 1~. uma pessoa que não scju 
uma pessoa físicu for considcrudn residente de ambos os EsUtc.Jos Contrat:m· 
tes, scr{t considcruda residente do Estado Contratuntc cm que estiver :-.itu:tda 
:t sua sede dc dircção cfctiva. 

Arligo S 

Estabelecimento Permanente 

l. Pnm os 11ns du presente Convenção, a expressão "cstahclc~imcntu 
pcrm:mentc" designa umu instalação lixu de negôcios cm que a cmprcsa 
exerça toda ou purtc dc suu atividadc. 

2. A expressão "estabelecimento pcrmuncntc" comprccnJc cspc~ial-
mente; 

a) umii sede de direcilo: 
b) umu sucursal; 
c) um escritório: 
d) um:1 filhrica: 
e) uma olicinu; 
f) umu minu, uma pec.Jrciru ou quutqucr outro local de cxtraçi'tu de re

cursos naturai~: 

J:) um cunteiro de construcllo ou de montagem, cuja duração ex~cJa seis 
meses, 

.l. Um cslithclccimcnto nàu scrú cunsidcraJn permanente \c· 
U) liS instuJaçties forem UtiJiltldaS unicamente rara fill' de , 1/CIIil· 

gem, exrosiç;io nu entrega de mcr~adurius pertencente~ iL clnprl.'.,,t, 
h) as mcrcaJorias pertencentes it empresa forem armMcnalLI' .Lilil.'a

mcntc paril lins Je dep1ísitn, c.\pnsiçi'tu nu cntrcl-\a; 
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c) a~ mere:uJoria~ pertencente~ il cmpre~a forem mrna1enada~ unil.:a

mente rara lim de tran~form:u;~o por uma outra emrre~a; 
d) umu instaluçilo ~xa de negócio~ for utilizadu unicamente paru fins de 

COill!lrilr mcrl.:iidOriil~ OU de reunir informaçiJes rmr<l a cmrre\a; 
L') uma in~wJaç:io fixa t.lc negócios for tuili~:u.Ja rel;1 emprc~;1 unicamen

tc par;J fins Je puhlicidar.Jc. de fornecimento de infornwções, de rc~quisas 
l'ICiltílica~ uu dc ativiUadcs anúlo~:1s que tcnhum um carútcr prcparatt'1rio ou 
;llUiJi;H, 

.t. Uma rcs~oa que: alue num Estado Comrat:mte pnr cont:1 Ui.! uma 
cmprc~a do outro Esto1Uo Controllantc- desde que não seja unw agente que: 
gu1c 1.11.! um Haru.1· independente, cnntempludo no S 5~> - serú cnmideraUa 
l'0/110 "c~t:lhcledmento permanente" no primeiro Estado, se tiver, c e.'(erl.:cr 
hahitu:llmentc n:1quclc Estado, <IUtoridaUc p:1r:1 concluir contratos cm nome 
da empresa, a ni'io ser que a.~ suas atividades sejam Jimitad:1s ü compr;1 de 
nu:rc:~Uori:~s para :1 cmpresu. 

Tollilvia, uma cmpres01 de seguros de um E!>tudo Contratante scr[l consi
derallíl como tenUo urn cst:ihcli.!cimento permanente no outro Est:tdo Contra
tante Ucsdl.! que, :ltravés de um representante, não incluindo entre as pcsso:~s 
jpdicadas nu* 5~> ahaho, rcceha prémios no território desse Ultimo Estado ou 
.~l.!gurc: riscos situ:tdos nesse território. 

5. Uma empresa de um Estado Contrutante não será considentda como 
tendo um estabelecimento permanente no outro Estado Contratante pelo 
simples f:ttn Ue exercer a sua :llividade nesse outro Estado por intermédio de 
um corretor, Ue um comissúrio geral ou de qualquer outro agente que goze de 
um Jtatu,,· indepcnUente, dc.~Ue que ess;.1s pessoas atuem no ümbito de suas uti· 
vit.lades normais. 

6. O fato Uc umot sociedade residente de um Est:~do Contratante con· 
trolar ou ser controlaUi.i por um;~ socied<Jde residente do outro Estado Con
tratante, LIU que c:o;l.!rça sua atividadc nesse outro Estudo (quer scjil através de 
um estabelecimento permanente, quer de outro modo) nào será, por si só,su
Jicicnte p;tr:l filzl.!r de qualquer dc.:ss<IS socicUadcs estabelecimento pcrmilnente 
da outra. 

7. Uma empresa de um Estado Contratuntc scr:í considt:rada como 
tendo um estuhclecimento permanente no outro Estado Contratante quundo 
cl:! ai e.\crccr a :uiviUadc dit prestação de serviços de artistas c desportistus. 
mcncionad01s no art. 17 d<J presente Convenção. 

Artigo 6 

Rendimentos de Bens Imobiliários 

I. Os rendimentos provenientes de bens imobiliúrios, inclusive os ren
dimentos Ue explorilçÕcs agrícolas c florestais, são tributúveis no Estado Con· 
trawnte cm que esses bens estivcrcm situ.ados, 

2. a) a express~o "bens imobiliários" é definid01 de ucordo com o direi
to do EswUo Contr;.ltante em que esses bens estiverem situados; 

b) essa expressão compreende, cm qualquer cu!>o, os ucessórios, o g01do c: 
o equipamento utiliLado n:~s explorações agrícolus e norcstuis, os Uircitos a 
que se :tpli~:um as disposições do direito privudo relutiv:~s à propricdudc terri
tortal. o Ltsufruto de bens imobili{lrios e os direitos nos p01gumentos v:triúveis 
ou lixos pch1 explor:u;f1o ou concesslio da exploração de jazidas mincruis, fon· 
tes e outros recursos naturais: os navios, barcos c aeronaves não si\ o ~onside· 
r;1Uos bens imobili~trios, 

J. O disposto no~ JY :tplic<t·se aos rendimentos provenientes du cxplo· 
rot~·illl Uircta, Ua loc:~ç:io ou :trrendamento, assim como de qualquer outm for
mil de c:\plur:u;f1o Uc bens imobiliúrios. 

4. O Uisposto nos~ I~ c J~> aplica-se igut1lmcnte aos rendimentos provc
nil.!ntes de bens imuhilhlrios de uma empresa, 01ssim como aos rendimentos de 
hcns imohiliúrios que sirvam pilfil o exercício de uma prolissito liben1l. 

Arligo 7 

Lucros dus Empresas 

I. Os lucrm de uma empresa de urn Estudo Contntt:lntc só ~illl tribut;'l
veis nl.!ssc E~taUo, a ni'tu ser lJUC u ernpresu cxerçu su:~ mividadc no outro Est:l· 
do Cuntrat;mte por meio Ue um cst;.tbelecimcnto pcrmunente ui situudo. Seu 
cmprcs:~ c:u·rcer sua :~tivid;~de na forma indicild:i, seus lucros serão tribut{t· 
veis no mtlr•J E'tadn, nws unic~tmentc na mediUu cm que forem atribuíveis a 
e~sc cst:tht·b·irncnto permanente. 

2. Com re~salva das disrosições doS JY, qu:~ndo um:t empresa de um 
ht;tdo C1ll~:ratante e\crccr sua ativiUndc no outro EstuUo Contratante por 
meio de 11111 t'~lahch·imento permanente ai situaUo, scri'lu atrihuiUm cm cml:t 
h1;1dn Clllttratatttc :1 cs~c cs\ilhi.!lccirnenln permanente os lucrm; lJIH! ohtcria 
"t' constitui ... ,l' urna empresa di~tinta c scparad:t, c.'(crcemlo ativid:ulcs idênti· 
L'il~ ou similarl.!s, cm condiçôes idênticus ou similares, c transucionnndo com 

ah~nluta inUepcndi:ncia com u empresa de que é um e'tahclecimento pcrm<~
ncnte. 

J. No dtlculn dm lucrm de um cstahclccimcnto permanente, é rermiti· 
do dcdUtÍr ilS lJc,pc.~aS l]Ue tiverem sido feitas para il COil~CCUÇàO Uo~ ohjcti• 
vos Uo c~tahclccinlCnto p~:rrn:mentc, incluindo as despe~ as de dircçi'to c m cn
~.:arj;!m gerab de aUministraç~o ~Js,im realizados. 

4. Ni.!nhumlucro serú :nrihuido a um cstuhelccimcnto permanente pelo 
~implc~ f;tto de comprar mcrc:.tdorias p01r:t ii cmpre~u . 

5. QuanUo os lucros comprccnUcrem demento~ de rendimentos trata
Um scraradamcntc nos outrm arligos da presente Convenção, as disposições 
dc~sc.., ilrtigos ni'io seriio ufctada~ pelas disposições do presente artigo. 

Artigo K 

Nuvr:gação M uritima c Aérea 

1. Os lucros provenientes da exploração, no tráfego internacional, de 
navios ou ueronuves só slio tributáveis no Estado Contr01tantc em que estiver 
situada a sede du direçào cfetiva da emprc:sil. 

2. Se a sede da direç~o efctiva da empresa de navegação marítima se si
tu:~ r u horda de um nuvio, esta sede será considerada situada no Eswdo Con
trat:tnte cm que se encontre o porto de registro desse navio ou, na ausénciu de 
porto, de registro, no Est;1do Contr01tante cm que residir a pessoa que cxplor:t 
o navio. 

J. As disposições do* I"' aplicam-se wmbém aos lucros provenientes da 
piirtidpaçi'io cm um "pool", cm uma associaç~o ou em um organismo intcr· 
n:tcionul de c.'(ploração, 

Qu:mdo: 

Artigo 9 

Empresas As.sociadus 

a) uma empresa de um Estudo Contr<~t:tnte participar dircta ou indireta
mentc d:1 dircçfio, controle ou capital de uma empresa do outro Estado Con
tr;ttunte, ou 

b) us mesmas pessoas participarem direta ou indiretamente da dirc:ção, 
controle ou cupital de uma cmprensa de um Estado Contrut01nte e de uma em· 
presa do outro Est:tdo Contratante, e, em ambos os casos, us duas empresas 
estivercm ligadas, nas suas rci<Jções comerciais ou linancciras, por condições 
aceitas ou impostus que di li rum das que seriam estabelecidas entre empresas 
independentes, os lucros que, sem cssus condições, teriam sido obtidos por 
uma dus emrrcsas, mas não o foram por causa dessas condições, poderão ser 
incluídos nos lucros dessa empresa c tribut01do como tal. 

Arligo 10 
Dividendo 

1. Os dividendos p<.~gos por uma sociedade residente de um .Estildo 
Contrati.lntc i.l um residente do outro Est<tdo Contratante são tributáveis nes· 
se outro Estudo. 

2. Todavia, esses dividendos podem ser tributudos no Estado Contra
tante onde reside a sociedade que os paga, e de acordo com a legislação desse 
Esl:ldo, mas o imposto 01ssim estabelecido não poderá exceder: 

a) 15 por cc:nto do montante bruto dos dividendos se o beneficiário for 
um:~ sociedl!de que possua diretamentc pelo menos lO por cento do cu pilai da 
socicd:~de que puga os dividendos; 

b) 25 por cento do montante bruto dos dividendos, em todos os demais 
casos. 

Este pomlgmfo não afetarú 01 tributaç~o du sociedade com rcfert:ncia uos 
lucros que derum origem uos dividendos p01gos. . 

J. O disposto nos~ IY e 2q não se aplic:1 quando o beneficiário dos divi
Ucndos, residente de um Estado Contrutante, tiver, no outro Estudo Contr<l· 
t:lnte de que é residente :1 sociedade que pagu os dividendos, um estabeleci
mento permanente :1 que estiver efc:tivumcnte lisudo 01 participaçUo gerador:~ 
Uos diviUendos. Neste caso, serão aplicáveis as disposições do urt. 7Y, 

4. O termo "diviUcndo", us:ldO no presente artigo, designu os rcndi
mcntos provenientes de :tçõcs, nções ou direitos de fruiçiio, açõcs de cmprcs:~s 
mincr:~Uoras, partes de fund:ldor ou outras p:trtcs bencfici[lrim, com c.\Ceçiio 
Uos créUitos, bem como rendimentos de outrus p;1rticipuções de cupital ussc
mclhados :J(lS rendimentos de uções pela lcgisl:~çi'io Jiscul do Estudo crn que 
sl.!jil residente a socicUade 'lue os distribuir. 

5. Quando urna socicdiidt: residente do Luxemburgo tiver um c~tahcle
dml.!nhl permanente no Urasil, este e.~tabclecimcnto permanente poder ii •ti cs· 
tu r sujeito a um imposto retido 11:1 fonte Ue acorUo com u Jcgishu;iltl brasileira. 
ToUnvia, esse impnstn niio pudcrí1 c~l·cder 15 por cento Uos lucros do estahe· 
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tcdrnt.:nto permanenu.:, determinado tipós o pag<llllt.:llto do imposto de renda 
de: ~odcdades referentes a esses lucros. 

6. Quando uma sociedade rc:sidcntc de um Estado Contr<l\ante receber 
lucro~ ou rcndimt:ntos do outro Est:ldo Contratante, esse outro Est:ldo Con· 
\r:.l\antc n~o podcrú tributar os dividendos p:~gos pela socicd<~dc a pt:ssoas 
que n:'1n scj:m1 residentes desse outro Estado, nem sujeit:lr os lucros n~o di~
trihuidos da sm:it.:d:1dc :1 um imposto sobre lucros n~o distribuídos, mc~mo ~c 
os dividendos p:.1gos ou os lucros não distribuídos consistirem talai ou pm· 
ciuhnente de lucros ou rendimentos provenientes desse oUirll Est:1do. 

7. As limitações prcvisws no parúgrafo 2, alínea 11, c no p:1r:ígrufo ~ 
11:'1n se :~plicarão aos dividendos pagos c aos lucros rcaliz:1do:-. :ué 1.1 expiração 
do quintn•1no seguinte ao ano cm que a presente Convenção entrar em vigor. 

Arligo 11 
Juros 

I. Os juros rrovcnicntes de um Estado Contratante c piif!O!. a um resi
dente do outro Estado Contratuntc são tributúveis nesse outro E~tudo. 

2. Todavia, esses juros podem ser tribut:ldos no Estado Contmtante de 
que provém, c de acordo com a legislação deste Est:~do, mns o imposto assim 
cstiibclccido não rodcr{l exceder de 15 por cento do montante bruto dos ju-
r os. 

J. Não obstante o disposto nos p:trúgrafos I c 2: 
a) os juros provenientes de um Est:.tdo Contratante c pugm ao Governo 

do outro Eswdo Contrutantc, :1 uma de suas subdivisões politicas ou a um:.1 
agência (inclusive as instituições lin<~ncciras) de propricdude exclusivo.! desse 
Governo ou dcss:1 subdivisU.o politica são isentos de imposto no primeiro Es
tado Contr:ltantc: 

b) os juros provenicntes dti dívid:1 rública e das obrig:u;õcs de cmprl:sti
nlos emitidos pelo Govcrno dc um Estado Contrutante só são tributáveis ncs· 
se Estado: 

c) n alíquotil do imposto n:'10 poderá exceder I O por ccnto no que conccr· 
ne aos juros de cmrréstimos c créditos concedidos, por um pcriodo de no 
mínimo 7 unos, por estabelecimentos bancários c relacionados à venda de 
bens de c;;! pi tal ou ao estudo, à inswlaçào ou ao fornecimento de conjuntos in· 
dustriais ou cicntilicos, ussim como de obras rúblicas. 

4. O termo "juros", usado neste artigo, designa os rendimentos da di vi· 
da pública, de obrigações de empréstimos, <~companhadas ou não de g:~r<tn
ti<IS hipotccárius ou de uma cláusula de participação nos lucros, e de créditos 
de qu:~lqucr naturez<~, bem como qualquer outro rendimento que, pela lcgis· 
lação tributária do Estado de que provenham, seja <~ssc:mclhado aos rendi
mentos de importáncias emrrestadus. 

5. O disposto nos parágrafos I e 2 não se aplica quando o bcnclici{lrio 
dos juros, residente de um Estado Contratante, tiver, no outro Estado contra· 
li.lntc de que provenham os juros, um estabelecimento permunenlc ao qual sc 
ligue cfetivamcntc o crédito gerador dos juros, Neste caso, aplicur-sc-ú o dis· 
posto no ;trtigo 7. 

6. As limitações cstabdccidus nos parágrafos 2 c 3 não se aplicam :1o~; 
juros provenientes de um Estado Contratante c pagos a um cstabt'lccimento 
permanente de uma empres<~ do outro Estado Contratante situado em um ter· 
cciro Est:ldo, 

7. Os juros serão considerados provenientes de um Estado Contrawnte 
quando o devedor for esse próprio Est<~do, umu sua subdivisão politica, um;.t 
comunidmlc local ou um residente desse Estado. Todavia, qu<~ndo o devedor 
dos juros, residente ou não de um Estudo Contratante, tiver num Eswdo 
Contmtunte um cstubelecimcnto permanente pelo qual huj:t sido eontn1idu a 
obrigação quc dil origem aos juros e caiba a esse estabelecimento pcrnwnentc 
o pagamento desses juros, esses juros serão considerados provenientes do Es
t:.ldo Contratante cm que o estabelecimento permanente estiver situudo. 

B. Se, em conseqUéncia de relações especiais t:xistcntes entre o devedor 
e n credor, ou entre umbos c terceiros, o montante dos juros pugos, tendo cm 
cont:1 o crédito pelo qual silo pagos, exceder i1quclt: que scriu ucordudo entre 
o d~.:vedor e o crcllor nu :tusênchl de tuis relações, as disposições Ucste artigo 
se aplicam apenas a este último montilnte. Nesse caso, u purte excedente dm. 
rug:.lntt.:ntos scrú tribut;'1vel conforme u lcgisluçi1o de cad:t Estado Contmt:m· 
te c tcnllü cm conta us outras disposiçõcs da prc:scnte Convenção. 

Artigo il 

Royalties 

I. o~ ruyaltie~ proveniente.~ de um Estallu Contrat:lnte c pagm :~um re· 
~idente do outru Estado Contratuntc si"10 tributúvcis ne~!.C outro btado. 

~. Tod;~viu, esses royalties podem ser tributados no Estudo Contratun· 
te de que provêm, c de acordo com a lcgislaçi'io desse Estullu, mas o imposto 
assim est:1hclecido nt1o poder:'! exceder: 

11) ~5 por cento do mont:mtc bruto do royalties provenientes do uso ou 
da cuncess:'1o llo uso de marcas de indústria ou comércio, de lilmcs cinema to· 
gr:ll'icos c de filmes ou fitas de televisão ou de r:.1diodifusrto: 

h) 15 por cento do montante hruto dos royaltics, cm todos os demais ca-
SOS, 

l O termo roya/rit•s, empregado neste mtigo, designa as rcmuncraçôcs 
de qualquer nuturclil pagus pelo uso ou pelu concessão do uso de um direito 
Ue autor sobre uma obra literária, artística ou cicntílic:t, inclusive os l'ilmc~ 
cincm;;ltogrúficos c os lilmes ou fitas Uc tclcvisào ou de mdiodifusào, de umu 
póltcntc, de uma murca de indústria ou de comércio, de um desenho ou de um 
modelo, de um plano, de uma fórmulu ou processo secreto, bem como pelo 
uso ou pela conccssi'1o do uso de um equipamento industri:~l, comcrci:~l ou 
cientil'ico, c ror informações correspondentes it experiência adquiriUa ou ii es
tudos no sctor industrial, comercial ou cicntínco. 

4. Os roy:~lties ser~o considerados provenientes de um Estado Contra· 
t:lntc quando o Ucvedor for esse próprio Estado, uma sua subdivisão política, 
un1:1 comunidade local ou um residente desse Estudo. Todnviu, quando o de
vedor dos royalth·.1·, scja ou n:'1o residente de um Estado Contrmílntc, tiver 
num Estiido Contmt:~nte um estiibclccimcnto rcrmancntc cm rcluçüo com o 
quallwja sido contr;~ida a obrigação de pagar os royaltie.1· e caiba a esse esta· 
bdccimento permanente o pagamc:nto desses royaltit•s, serão eles considera· 
dos provenientes do Estado Contratante cm que o estabelecimento rerm:.1· 
nente estiver situado, 

5. As disposições dos parágrafos I c 2 não se aplic<~m quundo o bcncfi· 
ciilrio dos myalritw. residente de: um Estado Contratante, tiver no outro Esta· 
do Contr:uanlc de que provém os royaltit•.f um estabelecimento permanente 
:10 qu:.li estão ligados efetivamcntc o direito ou o bem que deu origem aos 
ro.J'(I/tit•J. Ncste caso, uplicar-sc-á o disposto no artigo 7. 

6. Se, cm conseqüência, de rclaçõt:s especiais existentes cntrc o devedor 
c o crcUor, ou entre ambos e tc:rceiros, o montante dos royaltit•.1· pagos, tendo 
cm contu ii prestação rela qu<~l são pagos, exceder àquele que seria acord:~do 
entre o devt:dor e o credor na ausí:ncia de tais relações, as disposições deste 
artigo sf1o :tplicúvcis arenus :1 este último montante. Nesse caso, u p<~rtc cxee· 
dente dos ragamentos será tributávd conforme a legislação de cadu Estt1do 
Contrat:tntc e tendo cm conw as outras disposições da presc:ntc Convcnçào. 

7. A Jimittlç~o dos imposto prevista na :11ínea b do parúgrafo 2 não se 
uplica aos royaltit·.l" p:~gos a um residente de um Estado Contrutantc que pos· 
SLHt diret:t ou indiret1.1mcnte pelo menos 50 por cento do capital vowntc da so· 
cicd:~dc que paga os roya/tit•.1· até a expiração do quinto ano civil seguinte uo 
ano cm que :t Convençào entrar em vigor. 

Artigo 13 

Gunhos de Capital 

1. Os ganhos provenientc:s da alienação de bens imobiliários, conformt: 
sào dcnnidos no parúgmfo 2 do 01rtigo 6, são tributáveis no Estado Contra· 
tante cm que esses bcns estiverem situados. 

2. Os ganhos provenientes dii alienação de bens mobiliúrios que façam 
parte do tllivo de um est:tbclecimento permanente que um<~ empresa de um 
Esl:ldo Contrutantc possua no outro Estado Contratante, ou de bens mobi· 
liilrios constitutivos de uma instalaçt1o fixa de que disponha um resid1·nte de 
um Est;~do Contratante no outro Estado Contratante paru o exerci cio dc uma 
profissão libcml incluindo ganhos provenientes da nlicnuçào globul desse cs· 
tabelecimcnto pcrm:mcntc (isoludo ou com o conjunto du cmpresu), ou dessil 
instal:.11;ào lixu, são tributúvcis ncssc outro Estado, No entunto, os g.anhos 
provenientes d:1 :1licnuç~o de navios ou aeronaves utiliwdos no tr{tfcgo intcr· 
nudonal c de bens mohiliúrios pertinentes !i exploração de tais navios ou i!C· 

ronaves só são tribut:hcis no Estado Contr:ttantc em lJUe estiver situo.tda a 
!.eUe da llircçr1u cfctiva da emprcsu. 

J. Os gunhos provenientes du alienuçiio de quuisquer outros bens nu di· 
reitos diferentes dos mencionado.~ nos parúgrafos I c~ sào trihutúvcis cm am· 
bos os EstaUos Contratantes, 

Artigo 14 
l'rufissôes Independentes 

l. Os rcmlimcntos que um residente de um Estudo Contratante nbtc· 
nha rcJn C\CrCÍCÍll de Lllllil profis~ÜO liberal OU de Olllril~ atividiidC~ indcpcn· 
dente~ de car{tter anúlu!.\n só !1[10 trihutúvei~ ne~sc Estudn, a nüo ~cr q11e o p<~· 
).!amento dc~!.il~ rc1mmcra~·lJc~ L.:aib:~ :111111>1 ~odcdade re!.idcntc nu uutru htit· 
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do ou a um c~tahelecimento permanente ai ~ituado. Nes~e c:tso, t:~~c~ rendi
mento~ .~ito trihutúveis nes~e outro Estado, 

2. A cxpre~sào "profissão Jihcral" abrange, cm e~pccial. <ts atividaJr.:~ 
indcpendcnh:~ de car:íter científico, técnico, liter:írio, arthticn. cduL·;:~tivo ou 
ped>tgtígicu, bem como us utividudcs independentes de médicos, mlvogados, 
cngenht:iro!l, :m{uitctos, dentistas c contadores. 

Artigo 15 
Prolissões Dependentes 

L Com ressalva das disposições dos urtigas 16, 18, 19.20 e ~I, os !ooa· 
lúrios, ordenados e outras remunerações similares que um residente de: um 
Est<tdo Contratnntc receber cm razão de um emprego assalariado serão tribu
u.ívcis liomcnh: nclilie Estudo, a não ser que o emprego seju exc:rcido no outro 
Estudo Contratante, Se o emprego for aí exercido, as remunerações corres
pondentes são tributúvcis nesse outro Estado. 

2. Não obstunte as disposições do parágrafo I, as remunerações que 
um residente de um Estado Contratante receber em função de um emprego 
assalariudo exercido no outro Estado Contratante só são tributáveis no pri· 
meiro Estado se: 

1) o benelicíário permanecer no outro Estado durante um período ou 
pcriodos que não excedam, no total, 183 dias no curso do ano fiscal conside· 
raJo: 

b) us remunerações forem pagas por um empregador ou em nome de um 
empregudor, que ni'io seja residente do outro Estado; c 

c) o encargo dus remunerações não couber a um cstabclc:cimento pcrma· 
nentc ou :1 umu instal<~çi'io tixa que o empregador tiver no outro Estado. 

3. Não obstante as disposições preccndcntcs deste artigo, as remune
rações relativas a um emprego assalariado exercido a bordo de um navio ou 
de uma aeronave cm tráfego internacional são tributâvcis no Estado Contra· 
tantc cm que estiver situada a sede de dircçilo efetiva da empresa. 

Artigo 16 

Remunerações de Dircção 

As remunerações de dircção, osjetons de presença c outras remunerações 
similares que um residente de um Estado Contratante recebe na qualidade de 
membro do conselho de administração ou fiscal ou de órgão análogo de uma 
sociedade residente do outro Estado Contratante, são tributáveis nesse outro 
Estado. 

Artigo 17 

Artistas c Desportistas 

Não obstante as disposições dos artigos 14 c I 5, os rendimentos obtidos 
pelos profissionais de cspctáculos, tais como artistas de teatro, de cinema, de 
rádio ou de televisão c os músicos, bem como os dos desportistas, pelo exerci
cio nessa qualidade de suas atividadcs pessoais, são tributáveis no Estado 
Contratante cm que essas atividades forem exercidas. 

Artigo 18 

Pensões 

I. Com ressalva das disposições dos parAgrafas 2 e 3 do urtigo 19, as 
pensões e outras remunerações similares, at~ o montante anual de US' 3,000. 
provenientes de um Estado Contratante c pagas a um residente do outro Es· 
tado Contratante só silo tributãveis nesse Estado. O montante que exceder a 
US~ 3.000. poderâ ser tributado no primeiro Estado Contratante. 

2. Para os fins do presente artigo, a expressão ~'pensões c outras remu· 
ncraçõcs similares" designa os pagamentos periódicos cfctuados após a apo
sentadoria cm conseqUência de um emprego anterior ou a titulo de compena 
sação por danos sofridos no âmbito desse empresa anterior. 

Artigo 19 

Funções Públicas 

I. a) As remunerações, excluindo as pensões, pagas por um Estado 
Contratante, uma sua subdivisão politica ou comunidade local a uma pessoa 
física, por serviços prestados a esse Estado, subdivisão ou comunidade, só silo 
tribuu1vcis nesse Estado. 

b) Todavia, tais remunerações só siio tribut6veis no outro Estado Cana 
trutante se os serviços forem prestados nesse Estado c se o benefici6rio da rc· 
muncruçi\o for um residente desse Estudo, que 

I) seja nacional desse Estudo, ou 
11) ni\o tenha se tornado um residente desse Estado com u úniculinulidu

de de prcstur os serviços, 

2. a) As pensões pagas por um Estado Contratante, uma sua subdivj. 
silo politica ou comunidade local, quer dirctamcnte, quer através de fundos 
por t:!es constituídos, a uma pessoa fi!tica, em conseqUência Jc serviços pres
tadm a esse Estado, subdivisão au comunidade, só são tributáveis a esse Esta
do. O mesmo se aplica rã às pensões e outros pagamentos, periódicos ou nilo, 
cfctuados em decorrência da legislação social de um Estado Contratante. 

b) Todavia, essas pensões só süo tributáveis no outro Estado Contratan
te se o beneliciârio for residente c nacional desse Estado. 

3. O disposto nos artigos IS, 16 e 18 aplica-se às remunerações ou pen· 
sõcs pagas em conseqUência de serviços prestados no ám bito de uma ativida
de industrial ou comercial exercida por um dos Estados Contratantes, uma 
sua subdivisão politica ou comunidade local. 

Artigo 20 

Professores 

Uma pessoa física residente de um Estado Contratante no inicio de sua 
permanência no outro Estado Contratante, c que, a convite do Governo do 
outro Estado Contratante, ou de uma universidade ou de outro estabeleci
mento de ensino ou de pesquisas olicialmentc reconhecido desse outro Esta· 
do, permanecer neste último Estado, principalmente com o fim de ensinar ou 
de realizar trabalhos de pesquisa, ou com ambos os fins, será isenta de impos
to nesse último Estado durante um período não superior a dois anos a contar 
da data de sua chegada no referido Estado, no que consernt às remunerações 
relacionadas com suas atividadcs de ensino ou pesquisa. 

Artigo 21 

Estudantes 

1. As importâncias que um estudante ou um estagiário que for, ou tiver 
sido anteriormente, residente de um Estado Contratante c que permanecer no 
outro Estado Contratante com o único fim de aí prosseguir seus estudos ou 
sua formação, receber para cobrir as despesas de manutenção, estudos ou for
mação, não serão tributâveis nesse outro Estado, desde que essas importân
cias provenham de fontes situadas fora desse outro Estado. 

O mesmo se aplicará à remuneração que um estudante ou cstágiario re
ceber por um emprego exercido no Estado Contratante cm que ele prossegue 
seus estudos ou sua formação, desde que essa remuneração seja estritamente 
necessária à sua manutenção. 

2. Um estudante de uma universidade ou de um outro estabelecimento 
de ensino superior ou técnico de um Estado Contratante que exercer uma ati· 
vidade remunerada no outro Estado Contratante unicamente com o fim de 
obter uma formação prática relativa a seus estudos não está sujeita a imposto 
nesse último Estado cm razão da remuneração paga para esse fim, desde que 
a duração dessa atividadc não ultrapasse dois anos, 

Artigo 22 

Rendimentos não Expr~:ssamentc Mencionados 
Os rendimentos de um residente de um Estado Contratante ni'io expres~ 

samcnte mencionados nos artigos precedentes da prc:scnte Convenção são tri· 
butávcis c:m ambos os Estados Contratantes. 

Artlao 23 

Capital 

J. O capitul constituido por bens imobiliários, como definidos no purá
grafo 2 do artigo 6, é tributável no EstÜdo Contratante onde esses bens estive
rem situados. 

2. O capital constitufdo por bens mobiliários que façam parte do ativo 
de um estabelecimento permanente de uma empresa, ou por bens mobiliários 
pertencentes a uma instalação nu utilizada para O exerci cio de urna profissão 
liberal, é tributável no Estado Contratante onde estiver situado esse cstabcle· 
cimento permanente ou essa instalação tixa, 

3. Os navios c aeronaves utilizados no tráfego internacional, bem como 
os bens mobiliários pertinentes à exploração de tais navios c aeronaves só silo 
tributúveis no Estudo Contratunte cm que estiver sítuuda a sede da dirc:çào 
efctivu du empresu. 

4. Todos os outros elementos do capiwl dt: um residente de: um Estudo 
Contrutantc só são tributáveis nesse Estado. 

Artigo 24 

Mêtodos pura Eliminar a Duplu Tributuçào 
I. No caso do Brasil, a dupla tributuçüo será cvitudtt du scg.uintc forma: 
ll) quando um residente do Orusil receber rendimento.~ que, de acordo 

com us disposiçôcs da presente Convc:nçilo, sejum tributáveis no Lu~cmbur~ 
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go, o Br. 1 ~il pcrmitirú yuc seja dcdu1.ido do irnpo~tú •Jln.: cobrJr ~11hre os ren· 
dimcntos Ucssc residente, um nltmt:tnte igu;d Utl impo~to ~obre a n.:nU:t p:1gn 
no Lu.\cmhurgLJ; 

b) tot..l:tvi:~, 11 montante dl'lhllido não rodcrú e.\ccJer it fraçÜlJ do impos
to sobre a rcnJa, cakulallLl <inl<!S da dcduç~o, correspondente aos rendim~:n· 
tos trihutúvcis no Luxemburgo. 

2. No caso do Lu.\Cmburgo, a duplottrihutotçào serú evitad<~ di! seguinte 
maneira: 

a) quando um residente do Luxemhurgo reccbcr tcndimentos ou possuir 
capital, não indic:tdos nas alíncus b c c :tb:lixo, que, de ilclmlo com us disp0· 
sições d:t prcsc:nte Convenção, possam ser tributados no Brasil, o Luxembur
go iscntmú de imposto esses rendimentos ou essc cupitul, mas podcrà, para 
calcul:tr o montante do imposto sobre o rcst:inte dos rendimentos ou do capi· 
ti! I dcssc n:sidente, aplicar a mesma nlíquota que aplicuria se o rendimento ou 
o c;1pital cm quc:stào n;io tivessem sido isentos: 

b) com ressalva do disposto nt~ alínea c, quando uma soch:dude rcsidcn· 
te: do Luxemburgo detiver, desde o início de: sc:u exercício sochtl, dt: form:1 
contínua, uma particip<Jçào direta de pelo menos 25 por cento do capital de 
uma sociedade: residente do Brasil, os rendimentos provenientes dessa partici· 
puçào c a própria participução são insentos de imposto no Luxemburgo. 

A isenção se aplica igualmente quando us participações acumuladas de 
diversas sociedades rcsidentes do Luxemburgo atinjam pelo menos um quar
to do capital da sociedade residente do Brasil c quando uma das socied<Jde:
rc:sidcntes do Luxemburgo detiver cm cada uma das outrils sociedades resi
dentes do Luúmburgo uma participação superior a 50 por cento; 

c) quando um residente do Luxemburgo receber rendimentos que, de 
acordo com ;ts disposições da artigo lO, parágrafo 2, do artigo 11. parúgrafos 
2 e 3, ulinea c, do artigo 12, pur:1grilfo 2, do urtigo 13, parúgrufos I c: 3 e dm 
artigos 14, 16, 17, 18 e 22, poss<Jm ser tributados no Brasil, o Luxemburgo 
permitir:i que seja deduzido do imposto que cobrar sobre os rendimentos des· 
se seu residente um montante igual ao imposto pilgo no Brusil. Todavia o 
montante deduzido não poderá exceder à fração do imposto, c<Jicui<Jdo ilntes 
da dedução, correspondente aos rendimentos recebidos do Brasil; 

d) para os fins da dc:duçUo prevista na alfnca c acima, o imposto br:~silei· 
ro st:ril sempre considerado como tendo sido pago: 

1- :1 uma alíquota de 25 por Ct:nto no caso de dividc:ndos não indicados 
na alinea b; 

11 -li umlt alíquota de 20 por ct:nto no caso dos juros: 
III -a uma ali quota de 25 por cento no caso dos rnyaltlt's indicados no 

urtigo 12, purúgrafo 2, alínea b. 

Artigo 25 

Não Discrimina~ào 

1. Os nacionuis de um Estado Contratante não ficarão :.ujcitos no outro 
Est;tdo Contratnntc a nc:nhuma tributação ou obrigação corrcsponJcllle, di· 
versa ou mais on~rosa do que aquelas a que: estivercm ou puderem e:-ti.lr sujei
tos os nacionais desse outro Estado Contrutante que sc encontrem na mesma 
situllçào. 

2. A tributação de um estubelecimento permanente quc umu cmpres:1 de 
um Estudo Contratante possuir no outro Estudo Contratante não ~cr:'l mcnos 
favorúvcl do que 1.1 das emrrcsns desse outro Estado Contmlllntc que excrç<.mt 
a mesma atividade, 

Esta disposiç;lo não poderá ser intcrprctada no sentido de obrigar um cs· 
t:1do Contratante a conccdcr aos rcsidt:ntes do outro Estudo Contmtantc as 
deduçàcs pessoais, os ubutimcntos e reduções de impostos cm função Jo cstu· 
do civil ou encargos familinrcs concedidos nos scus próprios residentes. 

J. As empresas de: um Estado Contratante cujo capital pertencer ou for 
controlado, total ou parcinlmentc, dircta ou indiretilmcntc, por um ou mais 
residentes do outro Estado Contratante, nilo ficarão sujeitus, no primeiro Es· 
tudo Contratante, a nenhuma tributação ou obrigação correspondente, diver
sa ou mais oneros:1 do que aquelas n que estiverem ou puderem estar sujeitus 
:ts outras empresas da mesma natureza desse primeiro Estado. 

4. No prc:sentt: urtigo, o termo ••tributaçiio" dcsignu os impostos dc 
qualquer nuturc:z:t ou dcnominuçito. 

Arllgo 21i 
Procedimento Amig{tvcl 

I, Quundo um rcsidcntt: de: um Estado Contrutuntc considcntr li li C :1s 
medidas tomadus por um ou umbos os Estudos Contratantes comJulcm ou 
podt:ri'w conJuzir, em rcluçào a si, u umu tributuc;iio em desacordo com ii pre· 
o.;entc Convc:nçiio, podertt, independentemente dos recursos previ~tos pclu lc-

gbl~~~·:tutwciunal dcs.~cs btadu~, ~uhmetcr o sell caso :'t arrcda~:w Lia itUitlri
dadt: ..:umpc:tl.!tllc do Estado Contratante de que ê residente. 

~. Essa autoriJadc competente, se :1 rccl:11n:u;;lo M·lhe <.tfig.urur ju:-.til"i..::t
da c u;to c:..ivcr cm condiçõt:s de lhe dar uma solucüo Mtlisfatóriil, esl'urç~lr-~c· 
ú por re.\olvcr a questão :ttr;1vês de acordo amigúvel com a autorit.laJe compe
tente dnmilro EstaJo Contratante, ;1 Jim de evitar U11Ht trihuçào cm Jcsacnr
dll com a Conveuçào. 

3. As ;wtorid:1de:. competentes Jos Estudos Contratante~ t::-.forç;tr·~c-itu 
por resolver, atravl:s de ltcordo amig:'m:l, :1s dificulll:1des ou dissipar as llíiVÍ· 
das que surgirc:m do1 intcrpretactto ou d;.t aplicacào du Conv~:nçito, Pudertto. 
wmhêm con:-ultar-se mutuamente com vista a ~:liminar a duplu trihuta~,:ào 
nos casos não previstos pela Convençi'10, 

4. As uutoridades competentes dos Estados Contrantes pollcnio 
comunicur·se Jirt:lamcnte a fim de: chegarem a ucordo nos termos indic;ulos 
nos pari1grafos anteriores. Se, pura facilitu a realização desse <tcordo, tornar
~e otconselhúvel reulilar troc;.ts de cntc:ndimentos verbais. tais cntcndimcnto~ 
poder:lo ser t:ft:tuados no âmbito de uma Comissão de representantes d:ts au
toridades competcntcs dos Estados Contrutantcs. 

Arligo 27 

Troca de Informações 

I, As uutoridades competentes dos Est:ldos Contratantes trocarão cntre 
si :ts informações necessárias p:1ra aplicar as disposições da presente Con
\'cnçào e as das leb internas dos Estados Contratantes relativas ao~ impostos 
qut: são objt:to da Convenção, nu medida em que a lributilçào nelas prcvist;.t 
ror conforme com a Convenção. Todas as informaçàcs deste modo trocadas 
serão consideradas secretas t: só poderão ser comunicadas às pessoas ou uuto
ridl!dcs t:ncarrcgadus do lançumc:nto ou cobrança dos impostos quc são nbje
to da presente Convenção, 

2. O disposto no parilgrafo I nüo poderá, em caso algum, sc:r intt:rpret:l
do no sentido de impor a um dos Estados Contrutantcs :1 obrig:tçào: 

a) de tom:tr medidas administrativas contrárius à sua legislacilo ou à sua 
prittica administrativa ou às de outro Estado Contratantt:: 

b) de fornt:cer informações que não poderium ser obtidus com base na 
sua própria legisl;tçUo ou no âmbito da sua prática administrutiva normal ou 
das do outro Estildo Contrat:mte; 

c) de transmitir informações rc:vdadoras dt: um segredo comerci:d, in· 
dustrial, profissional ou de um proct:sso comercial ou informações cuju co
municação seria contrilria à ordem públic<J. 

Artigo 28 

Funcionários Diplomáticos c Organiznçõcs Internacionais 

I. Nada na prcsente Convenção prejudicará os privilégios fiscais de 
que se beneficiem os funcionilrios diplomáticos ou consulares em virtude de 
rcgrus g~:rais do Direito lntt:rnacional ou de disposições de acordos especiais. 

2. A Convenção nilo sc aplica às organiz<Jções intt:rnacionais, a seus ór
gãos e funcionários, nem às pessoas que, membros de missões diplomáticas 
ou consulares de Estudos terceiros, estejam presentes em um Estudo Contra· 
tantc c: nilo sc:jam consideradas como residentes de um dos Est<Jdos Contm· 
tantc:s, no que diz respeito nos impostos sobre a renda e sobre o capitul. 

Artigo l9 

Mélodos de Aplicaçõo 

As autoridndes competentes dos Estados Contratantes estabelecerão, de 
comum acordo, os métodos de aplicação da Convenção e se comunicarão di· 
rctumente pura u aplicação da Convenção. 

Arllgo 30 

Entrada em Vigor 

I. A presente Convenção scrâ ratificada e os instrumentos de ratifi· 
caçào serão trocados cm Brasflia, Jogo que poss!vel. 

2. A presente Convcnçilo cntrarlt cm vigor após a troca de instrumen· 
tos de ratificação e suas disposiçõt:s serilo aplicadas pela primeira vez: 

a) no que concerne aos impostos cobrados por meio de rc:tençilo na fon· 
te, às importâncius pagas ou colocadas lt disposição a partir de primeiro dt:ju
ncirn do uno civil imediutumentc seguinte àquele cm que a Convenç_ào entr:tr 
cm vigor: 

b) no que concerne aos outros impostos de que tratu 11 presente Con
vençi\o, ttos excrclcios fiscais que comeccm a purtir dt: primeiro de: junciro do 
ano civil imcdiutumentc scguinte àquele cm que u Convenção entrar em vigor. 

. ,.-.. 
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Artigo 31 

Denúncia 

I. A presentt: Convenção permanecerá em vigor por tempo intetcrmi
nado. Todavia, cada Estado poderá, mediante um avi!io prévio de seis mc~c~. 
notificado por escrito c por via diplomática, denunciá-la para o fim de um 
ano civil, a partir do terceiro ano a contar da daw de sua entrada em vigor. 

2. Nesse caso, a Convenção scrú uplicadu pela úhimu vc1: 
a) no que concerne aos impostos cobrados por meio de retenção nu fon

te, às importâncias pagas ou colocadas à disposição antes da expiração do 
ano civil no curso do qual a denúncia tenha sido dada; 

b) no que concerne aos outros impostos de que trata a presente Con
venção, aos exercícios fiscais que comecem durante o ano civil no curso do 
qual a denúncia tenha sido dada. 

Em testemunho do que, os Plenipotenciários dos dois Estados assinaram 
a presente Convenção e nela apuseram seus respectivos Selos. 

Feito cm Luxemburgo, aos 8 de novembro de 1978, cm dois originais, 
nas línguas portuguesa e francesa, sendo ambos os textos igualmente auti:nti· 
cos. 

Pela República Federativa do Brasil: Carlos Frederico Duarte Gonçalves 
da Rocha. 

Pelo Grão-Ducudo de Luxemburgo: Gaston Thorn e Jacques Poos. 

PROTOCOLO 

No momento de proceder à assinatura da Convenção para evitar a duplu 
tributação c de rcgulur outras questões em matéria de impostos sobre :1 renda 
e sobre o capital, concluída hoje entre u República Federativa do Brasil c o 
Grão-Ducado do Luxemburgo, os Plenipotenciários abaixo-assinados con· 
vieram nus seguintes disposições que formam parte integrante da Convenção. 

I. Ad Ardso 4, porisrofo I 

No caso do Luxemburgo a expressão "residente de um Estado Contra
tante" designa igualmente as sociedades em nome coletivo, as sociedades cm 
comandita simples c as sociedades civis de direito luxemburguês que têm sua 
sede de dircçil.o cfctiva no Luxemburgo. 

2. Ad Arrlso 10 

As ações c as partes atribuídas a titulo total ou parciulmcnte gratuito por 
uma sociedade de capitais de um Estado Contratante a um residente do outro 
Estado Contratante, bem como os respectivos direitos de bonificação e de 
subscrição, não serão sujeitos a imposto sobre a renda no último Estado 
quando a emissão das mencionadas ações c partes comportar uma redução 
correspondente da cota-parte de participação pertinente aos titulas antigos 
do beneficiário da atribuição. 

3. Ad Artlso 11 

Fica entendido que as comissões pagas por um residente do Brasil a um 
estabelecimento bancário ou a uma agência financeira residente do Luxem· 
burgo cm relação com um serviço prestado por esse estabelecimento ou por 
essa agência são considerados como juros e tratados de acordo com as dispo· 
siçõcs do artigo 11. 

4. Ad Artlso Jl, porisrofo 3 

A expressão "'por informações correspondentes la experiência adquirida 
ou a estudos no sctor industrial, comercial ou cientifico", mencionada no pa· 
rágrafo 3 do artigo 12 inclui os rendimentos de assistência técnica c serviços 
técnicos. 

5. Ad Artlso 14 

As disposições do urtigo 14 aplicar·se·ilo mesmo se as ati v idades mencio
nadas nesse artigo forem exercidas por uma sociedade civil. 

6. Ad Artl~o %3 

Nu r.:vcntualid:1de de o Urasil estabelecer um imposto sobre o capital, 
amhos os Estudos Contmtuntes renegociarão todas as disposições relativas a 
esse im['IOSto. 

7. Ad Artl~o 24, pami~:ruro 2, uHncu b 

O termo "socicd;tde" menciormdo nu urti~o 24, piirúgr:tfll 2, ;llinca h, 
~lllllprccndc :~s sucicdat..lcs unônimas, as socicdat..lcs de rcspon!'!uhilidadc li mi· 
tad;1 c us sociedades cm com;mditu por ii!WÕt:s. 

X. Ad Artl~o 24, purúgrufo 2, ulíncu d 

Para lin\ de tletcrminw;i'io do rendimento trihut;'svcl c do impu~ to a 
pago por um rc\Íílcntc du l.u.,cmhurgo com rclaçi'io ao\ rcnJimcnto\ 
dm Jo Bra\il tlc que tr;1ta o mtigu 24, p;trúgrafo 2. alínc;1 d, do L 
n:u1 pndcrú, cm hipótc:sc nenhuma, levar cm conta um rendimento 1 
an montante hruto úo rendimento pagu no Bra~il, de at:ordnwm ll \egtli 
C.'(Cillpln: 

Juro\ hrul!J~ de ohrigaçile~ proveniente\ do Brasil 
lmptl,tn hra~ileiru rctiJo (IY'í.) 

:\lonlanlc liquido ulrihuido., .•••• , ••.••••••• , , •.•••.•• , • , •. , • 
Dc~rc~a~ c t:rH:arJ:!n~ n.:fcrcntc\ am jurm: 240 
lm[ltl~tn hr;t~ilt:iro crcditúvcl no Lu.,cmhurg.o: 2or·; de 1.000-=- 200 

Trihutaçüu th.: Lu:c.:cmhurgo: 

Juro\ hrutos (X50 + 150) ................................. . 
l>e~pc~a~ c encargos referentes aos juros ........... . 

Juros liquido~ ••••••• , •••• , •••••••••••••••• , • , ••••••• , ••.. 

lmpostn lu:<emhurg:uês correspondente :t esse 
rendimento (alíquot:t hipotética Jc 40':;.) ................. . 

Crédito do imposto hritsilciro .............................. . 
Imposto luxemburgu~s a pagar ............................ . 

9. Ad Artigo 25, parligraro 2 

As disposiçõe.~ do p:mígrafo 5 do artigo lO não são conl1itantcs com as 
disposições do p;trúgrafo 2 do :1rtigo 25. 

I O. Ad Arligo %5, parágrafo 3 

As disposições de legislação brasileira que não permitem que os royal· 
tles, como definidos no parágrafo 3 do artigo 12, pagos por uma sociedade 
rc~idcnte do Hrasil a um re.1idente do Luxemburgo que possua uma partici· 
pação de no mínimo 50 por cento do capilal da mencionuda sociedade, sejam 
dcdutívcis par:.1 fins da determinação do lucro tributável dessa sociedade no 
Brilsil, n:io são connitantes com as disposições do parágrafo J do artigo 25 da 
Convenção. 

Na eventualidade de, posteriormente à assinatura da Convenção, o Bru· 
sil :~dmitir que os royalties pagos por uma sociedade residente do Brao;il a uma 
sociedade residente de um terceiro Estudo não situado na América Latina, 
que dctenh<t uma participação de pelo menos 50 por cento do capit:tl d;a men· 
cion:tda sociedade residente do Brusil, sejam dedutívcis para fins da determi
nação do lucro tributúvcl dessa sociedade no Brasil, uma dedução idi:nticu se
riu automaticumente aplicada nas relações entre uma sociedade residente do 
Brasil c uma sociedade residente do Luxemburgo que se encontrem na mcsmu 
situaçrm. 

Em testemunho do que, os Plenipotenciários dos dois Estados as~inaram 
o presente Protocolo e nele apuseram seus respectivos Selos. 

Feito cm Luxemburgo aos 8 de novembro de 1978, em dois originais nas 
línguas portuguesa e frunccsa, sendo ambos os textos igualrT)cntc autênticos. 

Pelu República Federativa do Brasil: Carlos Frederico Duarte Gonçahes 
da Rocha. 

Pelo Grão-Ducado do Luxemburgo: Gaston Thom e Jacques Poo!t. 

(;I.\' Cumi.uiirs dt• Rt'laçõrs E:arriorrs r dr Finatrças.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• %3, DE 1979 
(n• 10-B/79, na Câmara dos Dep~lados) 

Aprova o Cexco do Acordo sobre Cooperação Cultural, concluído 
entre o Gowemo da Repübllca Feder11tlva do Brasil e o Governo da Re
pública de Cabo Verde, em Brasma, a 7 de revcrelro de 1979. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. Jl' Fica 11provudo o texto do Acordo o;obre Cooperução Cultural, 
concluído entre o Governo cla Repúhlicu Fcderuttv:t do Brasil c o Governo J:t 
República de Cubo Verde, cm Br:.1síliu, u 7 de f1:vcrciro de 1979. 

t\rt. 21' Este decreto lcgislutivo cntr:~rú cm vigor na ditta de sua ruhli-
l'açiio. 

MENSAGEM N' 161, DE 1979 

hcclcnth;sinws Senhores Mcmhros Jo Congresso Nacional: 

Em cunfllrmid:~dc com o disposto nu :~rtigo 44, inciso I, da Con~titui~·üo 
1-'cllcral, tenhn a hnnm de submeter ;I elevada consillcraçiio de Vmsas Excc-
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lêncü•s. ;1companh:tdo de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Est>l· 
do das Relações Extcriores, o texto do Acordo sobre Cooperac~o Cultur;d, 
concluído entre o Governo d:1 República Federativa do Bmsil c: o Governo da 
Repúbli.;:a de: Cabo Verde, cm Brasftia, n 7 de fevereiro de 1979. 

Brusiliu, 4 de junho de 1979.- Joio B. Figueiredo. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• DCINT fDAF-11/DAI/72/640 (846), 
(A4), DE 29 DE MAIO DE 1979, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO 
DAS RELAÇOES EXTERIORES. 

A Sua Excelência o Senhor 
João Baptista de Oliveira Figueiredo, 
Presidente da República, 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de submeter à alta apreçiaçào de Vossa Excelência o ane

xo texto do Acordo sobre Cooperação Cultural entre o Brasil c Cabo Verde, 
celc:brado em Brasília, em 7 de fevereiro do corrente ano. 

2. O presente ato visa a criar instrumentos capuzes de fortulccer os 
vínculos culturais entre os dois países de expressüo portuguesa. O objetivo 
básico do Acordo é o de disciplinar c orientar o intercâmbio de estudante.~
convênio, professores e técnicos, a conccssüo de bolsas de pós-graduação c fa· 
cilitar a equivalência de diplomas c titulas expedidos por estabelecimentos de 
cnsi'no de uma das Purtes Contratantes a naturais da outra. 

3. Dispõe o instrumento sobre a promoção do intercâmbio de atividades 
artísticas, de livros, publicações, filmes e materiul audiovisual, 

4. Em fucc do exposto, permito-me ressaltar a Vossa Excelência a conve· 
niência de ser ratificado o presente Acordo, Sendo para tanto necessária a 
prévia aprovação do Poder Legislativo, tenho a honra de submeter o anexo 
Projeto de Mensagem, para que Vossa Excelência, se assim houver por bem, 
encaminhe o texto do Acordo ao Congresso Nacional. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhor Pre· 
sidcnte, os protestos do meu mais profundo respeito. - Ramiro Sarah·a 
Guerreiro. 

ACORDO SOBRE COOPERAÇÃO CULTURAL ENTRE O GO· 
VER NO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO 
DA REPÚBLICA DE CABO VERDE 

O Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República 
de Cubo Verde, 

Desejosos de fortalecer os laços comuns de amizade c compreensão ex is· 
tentes entre seus povos c de promover as relações culturais entre os dois pai· 
ses, c 

Conscientes dos vínculos culturais quem unem seus povos, 
Convieram no seguinte: 

Artigo I 

As Partes Contratantes encorajarão a cooperação entre os seus dois pai· 
ses no campo da cultura, da ciência c das artes, 

Artigo 11 

As Partes Contratantes procurarão tornar efetiva essa cooperucào, no 
âmbito do ensino, por intermédio: 

I) do intercâmbio de professores, profissionais, técnicos e pesquisadores: 
2) du concessão de bolsas de estudo de pós-graduação paru cursos em 

suas Universidades c instituições de ensino superior: 
3) da concessão de bolsas de estudo em instituições de treinamento técni· 

co, em outras entidudcs educacionais c de pesquisus, 

Artlao III 

Cada Parte Contratante, no campo da formação universitária, darã a co· 
nhecer à outra parte, anualmente e por via diplomática, o número de estudan
tes dessa outra Parte, que poderão obter matricula na série inicial de seus cs· 
tubclecimcntos de ensino superior, sem prestação de exames de admissão c 
isentos de quaisquer taxas ou gravamcs escolares, assim que as autoridades 
competentes de cada Parte Contratante estiverem em condições de fazê~lo. 
Cada Parte Contratante pode, todavia, se considerar conveniente, tomar u 
iniciutiva de oferecer, de imediato, tais matriculas nas condições indicadus 
neste Artigo. 

Parágrafo Primeiro. Os estudantes a serem beneficiados por essa medi· 
da serilo selecionados pelas duas Partes, de comum acordo, nos termos das 
disposições legais vigentes cm cada pais. 

Parágrafo Segundo. Os estudantes u que se refere o presente Artigo só 
podcrilo obter transferência pura estabelecimentos congéneres de seu pufs de 

origem ao lim de um períudo mínimo de dois (2) anos letivo~ (ou quutro se· 
mestres acadêmicos), com aprovação integrul, respeitada a lcgislacilo vigente 
sohre u matéria em cudu pais. 

Arilgo IV 

Os diplomas c os títulos, expedidos por instituições de ensino de uma das 
Purtes Contratantes a naturais da outra, terão validade no pafs de origem in· 
tcressado, cumpridas as disposições legais vigentes. 

Arilgo V 

Cada Parte Contratante promoverA, dentro de suas possibilidades, o es
tudo da cultura da outra Parte nos estabelecimentos educacionais c culturais 
de seu pais. 

Arilgo VI 

Cada Parte Contratante encorajará o mútuo conhecimento das culturas 
de seus respectivos povos c, com esse objetivo, promoverá o intercâmbio de 
atividades artísticas, de livros, publicações, filmes c material audiovisual, 

Parágrafo Primeiro. Nesse sentido, as Partes Contratantes estimularão 
o intercâmbio c a co-producào de material cincmatográlico, radiofõnico c de 
televisão c darão ênfase à formação c aperfcicoamcnto de recursos humanos 
nessas áreas, inclusive no setor de rádio c televisão educativos. 

Parágrufo Segundo. As Partes Contratantes facilitarão o acesso de pc:s· 
quisadorcs a documentos de interesse histórico da outra Parte, cm conformi
dade com as respectivas legislações. 

Arilao VIl 

As Partes Contratantes promoverão o intercâmbio c a cooperação entre 
suas organizações, com vistas ao desenvolvimento do desperte e à realização 
de competições. 

Artigo VIII 

Com o objctivo de facilitar a aplicação deste Acordo c tendo em vista 
propor tantos ajustes quantos sejam necessários para promover um maior de
senvolvimento das relações culturais entre os dois países, será criada, no âm
bito da Comissão Mista de Cooperação Brasilciro-Cabo-verdiana, uma 
Subcomissão Cultural. A Subcomissão Cultural reunir-se-á por ocasião das 
sessões da Comissão Mista, embora possa ser convocada extraordinariamen
te. 

Artigo IX 

As Partes Contratantes empregarão seus melhores esforços para resolver 
qualquer conlrovérsia sobre a interpretação ou implementação do presente 
Acordo através dos canais diplomáticos. 

Artigo X 

Cada Parte Contratante notificará. a outra, por via diplomática, do cum
primento dos requisitos legais necessários à entrada em vigor do presente 
Acordo, o qual passará a vigorar na data da última das notificações. 

Artlao XI 

O presente Acordo permanecerá cm vigor por um periodo de quatro 
anos. Após esse pcriodo, a sua validade será. o.utomaticamcntc prorrogada 
por períodos sucessivos de um ano c por acordo tácito, a menos que uma das 
Partes Contrutantcs comunique à outra, por escrito, com antecedência de seis 
meses, sua decisão de dcnunciã .. Jo, 

Feito cm Brasilia, aos sete dias do mês de fevereiro de 1979, cm dois 
exemplares, ambos na Ungua portuguesa, os dois fazendo igualmente fé. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Antônio F. Azeredo da 
Sll•elra. 

Pelo Governo da República de Cabo Verde: Jorge Fonseca. 

(Às Comissões de Relarões Exleriores e de Educação e Cullura.) 

PARECERES 

PARECER N• 511, DE 1979 

Da Coml,.io de Agricultura, sobre o Projeto de Lei da Cômara 
n• 60, de 1979 (n' 3.324/B/77 na Origem), que "regulamenta o esta• 
bclcclmcnto c o funcionamento de Jardins Zoológicos c de Zooairios c 
determina outras providências'', 

Relutar: Sen~tdor Lchc Chaves. 
Um jardim zoológico tem entre suas nnulidades duus mnis destucáveis: a 

de educar c a de divertir, sobretudo divertir as purcelus mais jovens da ropu~ 
luçào. 
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O animal mal alojado, mal higienizado e mal alimentado é causa de rc· 
volta, de indignação. E na medida que os sentimentos de respeito c ternura se 
af')rimoram mais se devem requintar o trato c o cuidado com os animais con· 
linJdos. 

E como o confinamento só se justifica para atendimento daquelas neccs· 
sidades sociais de instrução c deleite, é compreensível que as ntividadcs zooló· 
gicas c zooárias sejam satisratoriamente definidas c regulamentadas. 

E é dentro dessa compreensão que o Projeto n9 60, originltrio da Câma· 
ra, deve merecer a acolhida dessa Comissilo, eis que estabelece os requisitos 
mínimos neccssltrios ao funcionamento de tais organizações, 

E diga·se de passagem que resultou ele de proposição da Associação de 
Defesa da Flora c da Fauna, com sede cm Silo Paulo, cabendo ao Deputado 
Cunha Bueno, como, ele próprio o declara, a iniciativa de sua aprcsentaçil.o. 

Por tudo isso, manifestamo-nos favorãvel à aprovação do projeto. 
Sala das Comissões, 12 de setembro de 1979.- Eveláslo Vieira, Presi· 

dente - Leite Cha~es, Relator - Passos Pôrto - José Rlcha. 

PARECER N• 512, DE 1979 

Da Comissão de Tran1portes, Comunicações e Obra1 Públicas, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara n• 51, de 1979 (n• 2.737·8/76, na 
origem), que "inclui representante do Ministério da Indústria e do Co
mércio no Conselho Nacional de Trâmilto ", 

Relator: Senador Affonso Camargo 
O presente projeto, de iniciativa do Deputado Siqueira Campos, inclui 

representante do Ministério da Indústria e do Comércio no Conselho Nacio· 
na\ de Trânsito. 

A Justificação informa: 

"O Código Nacional de Trânsito estabelece (art. 5•) para o 
Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) várias atribuições, 
dentre as quais ressaltamos as de estudar e propor medidas técnicas 
que se relacionem com a segurança do trânsito, as de colaborar nas 
articulações das atividades públicas c empresas de serviços públicos 
c particulares, em beneficio de regularidades de trânsito, c o julga
mento de recursos contra decisões dos Conselhos de Trânsito dos 
Estados." 

Diz ainda o aludido documento: 

"Paralelamente, convém notar que o Código determina (art. 
36) que "só poderá transitar pelas vias terrestres o veiculo cujo peso 
c cujas dimensões atenderem aos limites estabelecidos pela autorida· 
de competente", O Regulamento (Decreto n• 62.127/68), por sua vez 
estabelece (art. 79) que "nenhum veículo, ou combinaç1lo de veiculo 
de carga, poderá transitar com peso bruto total superior ao fixado 
pelo rabricantc, nem ultrapassar a capacidade máxima de tração da 
unidade tratara". Diz, ainda, esse dispositivo; 

"§ 19 Os limites referidos neste artigo serão aprovados pelo 
Ministério da Indústria e do Comércio e constarão do Certilicado 
do Registro do Veiculo." 

Do ponto de vista que cumpre esta Comissão examinar, convém apenas 
aduzir que o antcprojcto do novo Código Nacional de Trânsito previ: a inclu· 
são do aludido representante no Conselho Nacional de Trãnsito, motivo por 
que opinamos pela aprovação do presente projeto. 

Sulu das Comissões, 12 de setembro de 1979.- Benedito Ferreira, Presi· 
dente - Affonso Camargo, Relator- E~andro Carreira - Lázaro Barboza 
- Vicente Vuolo - Lehe Cha•es. 

PARECERES N•s 513, 514, 515 c 516, DE 1979 

Sobre o Projeto de Lei da Cimora n• 37, de 1978 (n• 2.552-C, 
de 1976, na origem), que udispõe sobre proteçio conlra Incêndios". 

PARECER N• 513, DE 1979 
Da Comissão de Consthulçào c Justiça 

Relator: Senador Leite Chaves. 
De autoria do ilustre Deputado Nina Ribeiro, tendo tomado, na Casa de 

origem, o o9 2.552, de 1976, o Projeto de Lei n9 37/78, sob nosso exume dis· 
ciplina a prevenção contra incêncios, tornundo·n obrigação de todos, nos pln· 
nos federal, estadual c municipal c ndotando os seguintes principias, no que 
tungc aos rcquesitos pura a construç!lo urbana: · 

11) condições pura o uso de extintores de incêndios, mangueiras de (tgua c 
dutos de vcntiluçi\o; 

b) sufdus de emergência, com sinnlizuçi\o, corredores de ncesso, escndu ~ 
rrov:t de fumuça e descurgu c portus cortu-rogo; 

c) ltrcas de refúgio, elevadores externos de emergência, tipo "monta· 
carga"; 

d) revestimentos de matéria! incombustível nos corredores, portas c cabi
n;~s de elevadores, além de sprinkles nos prédios com mais de dez pavimentos; 

c) linha de ligação direta com o Corpo de Bombeiros, nos prédios com 
mais de vinte pavimentos; 

O determinação dos seguintes limites de capacidade humana cm recintos 
fechados ou aposentos: uma pessoa por cinco metros quadrados, cm lojas e 
centros de compras; um aluno por metro quadrado, em sala de aula; uma pes· 
soa por nove metros quadrados de ltrea bruta, cm escritórios c consultórios; 
uma pessoa por meio metro quadrado, sem assentos individuais e por metro 
quadrado, com assentos individuais; uma c meia pessoa por leito hospitalar c 
por dormitório de hotel. 

O projeto também disciplina a abertura de dutos de ventilação, a sina li· 
zação de todos os acessos do edificiq, luminosa ou escrita, os requisitos da cs· 
cada enclausurada, das escadas, das descargas, das ãreas de refúgio cm cada 
pavimento, as condições da rede elétrica e o funcionamento dos recipientes de 
combustíveis ou inflamáveis. 

O artigo 89 determina que "todo prédio com mais de vinte pavimentos ou 
de uso colctivo de mais de trezentas pessoas lica obrigado a ter organizado 
serviço especial e próprio de combate a incêndio, que podcrã ser integrado 
pelos próprios zeladores, empregados ou moradores". 

A proposição foi aprovada pelas Comissões de Constituição c Justiça, de 
Transportes, de Comunicações c Obras Públicas c de Finanças da Câmara 
dos Deputados, reconhecida sua constitucionalidade. sua juridicidade c fidc· 
!idade à técnica legislativa, sem restrições quanto ao mérito. 

Realmente, a proposição se insere na competência do legislador federal 
(art. 89, item XIII, da Constituição), não é de competência exclusiva ou de ini· 
ciativa também exclusiva do Presidente da República, nem, muito mcnos. co· 
lide com a sistcmâtica jurídica cm vigor. 

Sem eivas, portanto, de inconstitucionalidade ou injuridicidade, sua rc· 
dação linal, proposta pela Câmara, obedece aos melhores cânones da técnica 
legislativa c aos mandamentos regimentais. 

Quanto ao mérito, dirilo melhor as Comissões competentes, mas o nosso 
exame vê a proposição como necessária, principalmente tendo cm vista que 
muitos incêndios nas grandes cidades, como no Rio de Janeiro e São Paulo, 
nos dois últimos decénios, só tiveram as proporções assustadoras, com tantas 
vitimas fatais, por não terem sido tomadas medidas de segurança, na cons· 
truçào das edificações, como essas propugnadas pelo projeto, 

Daí por que, constitucional, jurídico, fiel à técnica legislativa e convc· 
nientc: no mérito, somos pela aprovação do projeto. 

Sala das Comissões, 2 de agosto de 1978.- Daniel Krieger, Presidente 
- Leite Cho•es, Relator- Vilela de Magalhies- Hehfdlo Nunes- Dirceu 
Cardoso - Cunha Lima - Otto Lehmann - llall•lo Coelho, 

PARECER n• 514, de 1979 

Da Comissio de Transporles, Comunicações e Obras Públicas 

Relalor: Senador Pedro Pedrossi1n 
I. Após cumprida diligência, retorna a esta Comissão o presente proje· 

to que dispõe sobre a proteçilo contra incêndios. 
2. Em parecer anterior c:sta Comissão assinalou que; 

"Além dos requisitos técnicos, o artigo !9 estabelece que preve
nir esse tipo de sinistro é obrigação de todos, "quer no âmbito mu· 
nicipal, estadual ou da União (n• XIII, do art. 8•, da Constituiçõo 
Federal)", Assim, o que até então era matéria de regulamento, a 
exemplo do Decreto n• 52.147, de 1963 (item 05.26) e dos Códigos 
de Obras Municipais, foi entendido como matéria a ser regulada por 
lei federal. Esta, aliás, a opiniilo da Comissão de Constituição c Jus· 
tiça desta Casa (ns. 20 a 22). 

Do ponto de vista da politica nacional de obras públicas, cum· 
prc apenas assinalar que os equipamentos c as disposições obriga· 
tórias constantes do projeto apresentam várias inovações, já que as 
atuais normas de combate a incêndios prnticamente só exigem o uso 
de água. De fato, embora aprovadas pela ABNT- Associaçào Bra· 
sileiru de Normas Técnicas, as normas técnicas sobre sprinkll'rs (re· 
dcs de espuma unticurburante) niio silo equipamentos juridicumente 
obrigatórios, porém, apenas os extintores. O mesmo se pode anrmar 
quanto n "monta-cargas" externos (item IV) c escudas enclnusuru· 
das à provn de fumaça (item 11). 

Obviamente, essas inovuçõcs têm sua oportunidnde c seu custo, 
motivo ror que, untes de um pronunciamento definitivo sobre n mu· 



44.JH St.'\lu-rdru 14 lHA RIO J)O CO;'Ir;GRESSO ~ACIONAI.(SI.'t;íiu li) Sclembro de I97tJ 

léria, julgamos de bom aviso solicitar informações 110 Poder Execu
tivo sobre o1s conseqUéncias da aprovação do presente projeto." 

). As informações do Poder Exc\:utivo silo do seguinte teor: 

"Ainda se poderia acrescentar, desuconselhando u uprovuçào 
do projeto, segundo os técnicos ouvidos, o seguinte: 

u) Hú algumas impropriedades, como a do emprego da e."<· 
pressão "mungueiras de úgua", ou da obrigutoricdade da cxisténcia 
de "dutos de ventilaçào", quando hú outros reéursos. Destaque-se, 
também, não bastar o revestimento de corredores, portas etc., de 
muterial incombustivcl (inciso V, do art. JY), sendo indispensável 
que todo o material de construção desses corredores e panas seja re
sistente ao fogo. 

b) o inciso III prevê a existência de área de refúgio. Não hC1, 
porém, consenso quanto à conveniéncia dessas áre<~s mortas, que 
aumentam a área bruta da construção, sem a correspondente renta
bilidade, c cuja utilidade, na prática, é, pelo menos discutível. 

As escadas enclausuradas, previstas no art. 411, já contam com 
untccâmaras que controlam o fluxo de pessoas, c, ao mesmo tempo, 
constituem barreira ao ingresso de calor, gases e fumaça às escadas. 

c) os elevadores tipo "monta-carga", do inciso IV, têm sido 
objeto de crítica pelos técnicos nos diversos simpósios realizados no 
pais. 

Os elevadores de emergência podem ser externos ou internos, 
mas envolvidos por paredes resistentes ao fogo pelo menos por qua· 
tro horas, completamente estanques, de modo a não permitir a en
tradu de calor, gases ou fumaça. Devem ser dotados de comando e 
energia próprias. 

d) a generalização do emprego de sprinklers em prédios com 
mais de dez pavimentos, (inciso VI), não parece, também, correta, 
pois não se justifica, por exemplo, nos edifícios residenciais. 

c) a disposição do inciso VIII, fixando limite de ocupação de 
acordo com as áreas, dificilmente se poderá cumprir nas lojas c cen
tros de compras, nos escritórios, restaurantes c hotéis. 

A melhor orientação é a de se dimensionar os corredores, esca
das, elevadores de emergências, etc, cm função da população a ser 
escoada. 

O o art. 8~' torna obrigatória a existência de serviço especial 
próprio de combate a incêndio cm todo prédio com mais de 20 pavi
mentos ou de uso coletivo de mais de trezentas pessoas. 

Essa disposição é polêmica. O que se deve exigir é que os Cor
pos de Bombeiros ministrem instrução aos zeladores, porteiros, em
pregados cm geral, como já está previsto no art. 7~', parágrafo 311, 

R) apontam os técnicos outras falhas no projeto, até por 
omissão, como a limitação de carga-incêndio, c o trato da estrutura 
na resistência contra o fogo, 

Essa as razões principais que levam este Departamento a desa
conselhar a aprovação do projeto. 

4. Não obstante essa opinião do Poder Executivo, entendemos, cm 
consonância com a ABNT- Associação Brasileira de Normas Técnicas, que 
sempre devem prevalecer as condições locais sobre as poss(vcis soluções ge
rais propostas nas cspecincaçõcs1 padrõ~s e normas aprovadas por essa asso
ciação. Em outras palavras, entendemos que a matéria deve ser regulada por 
lei municipal, a exemplo dos Códigos de Obra, motivo por que opinamos pela 
rejeição do presente projeto. 

Sala das Comissões, 26 de abril de 1979.- Benedito Ferreira, Presidente 
- Pedro Pedrosslan, Relator - Vlcenle Vuolo - Affonso Camargo. 

PARECER N• SJS, DE 1979. 

Da Comlssiio de Finanças 

Relalor: Senador Amaral Peixolo 

O presente Projeto de Lei, de autoria do ex· Deputado Ninu Ribeiro, pro
põe normas gerais de protcçilo contra incêndios, a fim de aperfeiçoar e uni
formizar em todo o território Nacional a legislaçilo sobre o assunto, contri· 
buindo dessa forma pura u rcduçilo dos riscos de grandes e lamentáveis trugé
dias, tais como a das lojas Renner no Rio Grande do Sul, u do Edifício Joel
mu cm São Paulo, c outras de tristes lembranças. 

2. A nosso ver, o Projeto é da maior signilicuçilo, pois cuida, em resumo, 
de ef' 1ecer uma politica nucionul de segurança contru incêndios. 

l·u, :sso mesmo, u douta Comissão de Constituiçilo e Justiçu destu Casa 
entendeu que u proposiçilo estú no úmbito de competência do legisludor fede-

ral, <I quem compete, no!i termm do item XIII do art. Hll du Constituição, ar· 
ganizar a defesa permanente contm as calamidades pUblicus. 

3, No plano financeiro, nada há que iniba u tramit<~çào da matéri>~. 
4. Entretanto, o texto do Projeto não prima pclu boa técnica legislativa, 

;!presentando excessivas e!opecificaçõcs, m;~is adequadas ao Rcgulumento que 
à Lei. 

Sen!iivci!i ao e!ipirito e uo objctivo da proposição, rest<~·nos propor algu
mas modilicações no seu texto. a fim de contribuir para seu aperfeiçoamento 
c para a vi:.1bilidade de sua aprovação. 

5. Assim é que, procurumo!i manter os requisitos gerais de proteçào con
tm incêndios, propostos no mt. IY do Projeto, eliminando, porém, tudo aqui
lo que constituu minudi:nciu ou excesso de especiticaçào, 

No mesmo sentido do art. 7~ do Projeto, conscrvumos as atribuições dus 
autoridades municipais ali previstas, deixando à sua responsabilidade u apli· 
caçào da penalidade pecuniária que propomos, nos casos de inobservância 
das medidas impostas. 

Originalmente, o Projeto propunha no§ 211 do art. 711 multa de até dez sa
lários mínimos regionais. Todavia, tendo cm vista a Lei n~' 6.205, de 29 de 
abril de 1975, que estabeleceu a descaracterização do salário mínimo como 
ratar de correção monetária c cujo art. 111 dispõe expressamente que "os valo
res monetários fixados com base no salário mínimo não serão considerados 
para quaisquer lins de direito", propomos aqui valores monetários lixos, 
como limites máximo c mínimo correspondentes à penalidade pecuniária 
aplicável. Com vistas a manter aqueles valores atualizados, determinamos 
sua revisão anual, com base no coeficiente de atualização monetária esta bel e· 
cido pelo Poder Executivo federal. 

De outra parte, fica mantida a competência do Ministério do Interior 
para dar assistência técnica c normativa aos Municípios menos favorecidos, 
com o intuito de uniformizar a politica de segurança contra incêndios. 

Finalmente, introduzimos a norma que determina regulamentação das 
medidas propostas, sobretudo daquelas que ensejam maiores especificações 
técnicas. 

6. Ante o exposto, somos pela aprovação do presente Projeto de Lei, na 
forma da seguinte 

EMENDA N• 1-CF 
(Substilutho) 

Art. I~' As construções urbanas, em todo o território nacional, deverão 
observar os seguintes requisitos uniformes de segurança contra incêndios: 

1 - existência obrigatória, cm condições de uso, de extintores de incên
dio, mangueiras de água c dutos de ventilação; 

II - saídas de emergência, compreendendo sinalização, corredores de 
acesso, escada enclausurada à prova de fumaça e descarga, c portas corta· 
fogo proporcionais à utilização humana do edifício; 

III -áreas de refúgio; 
IV - elevadores externos de emergência, tipo .. montacarga"': 
V - revestimentos de paredes c pisos de corredores, portas e cabines de 

elevadores, de material incombustível; 
VI - uso obrigatório de spr/nk/m, nos prédios com mais de dez pavi-

mentos; . 
VIl - manutenção obrigatória de linha de ligação direta com o Corpo 

de Bombeiros, nos prédios com mais de vinte pavimentos; 
VIII-limitação do excesso da capacidade de ocupação humana de apo

sentos nilo residenciais, nas proporções que vierem a ser estabelecidas. 
Art. 29 Cabe às autoridades municipais a fiscalização da fiel observância 

dos requisitos de segurança previstos no artigo anterior, bem assim a pcrma· 
ncnte inspeção da rede clétrica dos edincios c do perfeito funcionamento dos 
extintores de incêndio. 

§ 111 A sobrecarga da rede clétrica c a inexistência ou funcionamento im· 
próprio de extintores são causas impeditivas da conccssilo do "habite-se", 
além de sujeitar o condomínio à penalidade pccuniâria, que variarA de Cr.S 
10.000,00 (dez mil cruzeiros) a Cr$ 30.000,00 (trinta mil cruzeiros). 

§ 211 Pura os edificios com 10hubitc•SC10 já concedido c nos casos de reinci
dência das irregularidades previstas no paró.grufo anterior, aplicar-se-{!, ao 
condomínio a penalidade pecuniúriu, nos limites ali estabelecidos. 

~ JY Os vulores, mínimo c máximo, du multu lixudu no§ J9 deste urtigo 
serão utuulizudos anualmente, de ucordo com o coenciente de utuulizuçiio no
metílria dcterminudo pelo Poder Executivo federul. 

Art. 311 O Ministério do Interior durú assistência técnicu e normutivuuos 
Municípios carentes, a fim de uniformizur u politica de proteçno contra in-
cêndio em todo o território nacional. , 

Art. 4Y Os recipientes de combustíveis ou innum(1veis, nos edifícios de 
huhituçào coletivu ou de escritórios, deverilo ser muntidos em área cxternu. 
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Art. )v O Poder Exc\:utivo, dcmro de 120 dia:., regu!amcntarú esta lei, 
c~tabcleccndn, c~pc:cia!mente, as c:.pcdficaçõc:~ dos requisito~ de ~cgurançu 
prcvbtus no art. !Y, 

Art. 6Y Esta lei entra cm vigor na d(lta de sua publicação, 
Art. 7Y Revogam-se a~ disposições cm contrário. 
Sala das Combsôes, 7 de junho de 1979- Cunhu Lim11, Prc~identt:

Amurul Peixoto, Relator- Rui mundo Parente - Aman1l Furlan - Lomanto 
Júnior- Tancrcdo Neves -1\rnon de Mcllo- Jorge Kalume- VIcente Vuo
lo. 

p,\JlECER N• 516, DE 1979 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Rchuor: Senador Leite Chnes 
Em ruúi.o de emenda aprcscntudu pelo Senador Amaral Peixoto, e apro

vada pela Comissão de Finanças, volta a presente matéria à apreciação da 
CCJ onde já foi examinada em 2 de agosto de 1978, 

Entendeu a Comis.~ão de Finanças que o Projeto tul qual veio da Câmara 
<1pre~cnta detalhes e minúcias que o tornam de difícil aplicução pdas diversas 
municipalidudes do Pais, 

Foi <~ssim que apresentou emenda substitutiva, mantendo o essencial, 
mas deixando à regulamentação a faculdade de estabelecer critérios, detalhes 
c exc~:ções que tornem a lei aplic:ivel cm todo o território nucional, observa· 
das :1s caructeristicas regionais. 

Para o não-cumprimento da lei estabelece multa, mas dentro de parâme· 
tros amplos que vão de CrS lO mil a CrS 30 mil, atualizados anualmente, de 
i.lconlo com os coeficientes de corrcçào monetária. 

O substitutivo ohcdcce à técnica legislativa apropriada, sendo ademais 
constitucion:1l c jurídico. Manifestamo-nos, assim, pelo seu acolhimento, 

Sala das Comissões, I 2 de setembro de 1979. - Henrique de La Rocque 
-, Presidente- Leite Chaves, Relator- Nelson Carneiro- Cunha Lima
Raimundo Parente- Aderbal Jurcma- Murllo Badaró- Lcnoir Vargas
Aloysio Chaves. 

PARECER N• 517, DE 1979 

Da Comissão de Constituição e Jusdça, sobre o Projeto de Lei do 
Sen~tdo n9 209, de 1979, que .. elimina o prazo para candidatura a car .. 
go eletlvo, no caso de dcsfillaçiio de um Partido e nllaçio a outro''. 

Relaror: Senador Murllo Badaró 
O nobre Senador Franco Montara, com o Projeto de sua autoria sob 

cxamc: desta Comissão, deseja revogar o§ 39 do artigo 67 da Lei Orgânica dos 
Partidos Politicas (Lei n• 5.682, de 21 de julho de 1971), cujo texto vigente ó o 
seguinte: 

"Artigo 67. O filiado que quiser dcsligar·se do Partido, fará 
comunicação escrita à Comissão Executiva c ao Juiz Eleitoral da zo· 
na. 

§ I• .............................................. .. 
§ 2• .............................................. .. 
9 3"' Desligado de um partido e filiado a outro, o eleitor só po· 

dcrú candidatar-se a cargo elctivo, após o decurso do prazo de: 2 
(dois) anos da data da nova filiação." 

Tal dispositivo nasceu, provavelmente, do truumJtismo suscitado, no 
passado, pelos trânsfugas da política, os quais, se porventura derrotados 
numa convenção partidâria para a escolha de candidatos, levavam o seu in· 
conformismo ao ponto de se filiarem a outro Partido, 

O objctivo desse§ 3"', por conseguinte, foi o de estimular a fidelidade ao 
Partido, frustrando os deslocamentos de conveniência eticamente criticáveis. 

Essas razões, porém, não mais subsistem e, se examinadas rigorosamente 
à luz da evolução atingida por nossa legislação politica eleitoral, são mesmo 
possíveis de ser tidas como inconstitucionais. 

Na brilhante Justificação do Projeto, o Autor refere-se, com muita pro· 
cedência, à Lei Complementar n9 5, de 1970, que, estabelecendo as inclcgibili· 
dades c os prazos de dcsincompntibilizaçilo, nilo prevê a disposição que o 
Projeto quer revogar; c à Emenda Constitucional n9 li, de 1978, que permitiu 
a Senadores, Deputados Federais e Estaduais, c: u Vereadores dcsligarem .. se 
da sua legenda para participar da fundaçi\o de um novo partido político. 

Om, n~o hnveria ncnhumu cocrênciu - e, portunto, se feriria o princípio 
da igualdade consagrado no urtigo 153, § I Y da Constituiçl\o - nu convivi!n· 
cia du Emenda Constitucional nY li com o§ 39 do urtigo 67 da Lei n9 5.682, de 
1971. 

O Projeto sob exume, pois, inspim-se nu bou preceituação constitucio· 
nul, hurmonizu-sc comu estruturuçilojur(dicu do Pais, encontm solução puru 

u probh:ma de dicotomia legal utravê:~ de técnica legblativa adcquadu e, 
quunto ao mérito, merece irrestrito apoiamcnto. 

Em face do e;(pmto, opinamos por sua aprovação. 
Sala das Comis~õt::s, 12 de setembro de 1979. -Henrique de Lu Rocquc, 

Presidente- l\·lurllo Budarô, Relator- Aloy5lo Chal'es- Cunha Lima -
Raimundo Parente- Aderba1 Jurcmu- Lenoir Vargas- Nelson üunciro. 

PARECER N• 518, DE 1979 

Da Comlssio de Conslllulçio e Ju•llça, !Obre o Projelo de Lei do 
Senado n9 231, de 1979, que udí non redaçio ao§ 69 do artigo 36 do 
Decreto n9 2.044, de 31 de dezembro de 1908". 

Relator: Senador Nelson Carneiro 

O§ 6• do art. 36 da Lei Cambial (Decreto n• 2.044, de 11 de dezembro de 
190M) prevê que, da sentença proferida cm processo de anulação da letra, cabe 
o recurso de agravo com efeito suspensivo, recurso que não figura no atual 
Código do Processo Civil. Com o propósito de uniformizar a atividadc recur· 
sal, o Senador Orestes Quércia sugere o Projeto de Lei n~' 23 I, de 1979, decla· 
rundo ser de apclaç~o o recurso cabível. 

O art. 1217 do Código de Processo Civil manteve cm vigor os recursos 
dos processos regulados cm lei especial c no Código anterior, c o art. 1218 de· 
clarou que continuariam vigorando disposição da legislação processual de 
1939, sem refcrir·se à legislação cambial. 

Meu voto é, assim, pela constitucionalidade,juridicidadc c aprovação do 
Projeto. 

Sala das Comissões, 12 de setembro de 1979,- Henrique de La Rocque, 
Presidente - Nelson Carneiro, Relator - Aloyslo Chans - Raimundo Pa .. 
rente - Aderbal Jurema- Cunha Lima- Murllo Badaró- Lenoir Vargas. 

PARECER N• 519, DE 1979 

Da Comissão de Constituiçio e Jusliça, sobre o Oficio ••S" 
n• 16, de 1979, (Ofício n• 37 P /MC, de%9-6-79, na origem), do S... 
nhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, encaminhando ao Se-
nado Federal, cópia do acórdão prorerido por aquele Pretória Excel
so, nos autos do Recurso Extraordinário n9 89.528--1, o qual dedarou 
a inconsclluclonalidade dos arligos 17lcl73 da !.ti n• 1.442, dcl7 de 
dezembro de 1966, do Município de Botucatu, Estado de São Paulo. 

Relator: Senador Raimundo Parente 

O Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal oficiou ~o Scnadn 
Federal, comunicando que aquela Egrégia Suprema Corte julgou o Recurso 
Extruordinário n~ 89.528-l, originário do Estado de São P:tulo. Naquelu 
orortunid:~dc. foi reconhecida u inconstitucionalidade dos artigos 172 e.J73 
da Lt:i n~' 1.442, de 27 de dezembro de 1966, do Município paulista de Botu
\.'atu, tt:ndo o ;1córdào c ;1 cópi;.1 das notas taquigráficas sido remc:tidas a esta 
Casa, pura os lins rucvistos no urtigo 42, VIl, da Constituição. 

Narram os autos que a Prefeitura Municipal de Botucatu, no Jurzo de 
Primeiro Gmu, moveu ação extcutiva contra a Companhia Paulista d~: Força 
c Luz, para dela haver taxa de licença de localização e renovação, referente 
aos c.\crcicios de 1969 a 1973. 

Negando a pretensão, a executada sustentou a impossibilidade; d;1 
cobr;mça da luxa de: renovaçiio de licença sem que haja quarqucr modilicaç~1o 
no ramo de utividadt: da contribuinte, além de invoc<~r, cm seu favor, o umpa· 
ro do nrt. 18, I, da Constituição dos arts. 77 e 78 do Código Tributário Nacio· 
nal c dos arts. 175 c 176 do Código Tributário Municipal. 

Julg;mdo improcedentes os embargos opostos pela recorrente, a Egrégia 
4• Câmmu negou provimento ao recurso c o Egrégio Segundo Grupo rejdtou 
os embargos infringentcs de iniciativa du executada. 

Inconformada, a recorrente interpõs Recurso Extruornário com ar
gUição de relevância fundamentada nas letras a e·d do permissivo constitu
cional, alegundo violuçi1o do arl. 18, I, da Constituição Federal c dos arts. 77 
c 7H do Código Trihutúrio Nacional. 

Com ruzões das p;1rtcs, os autos subiram uo Supremo Tribumll Fedeml. 
recebendo da ilustr<.~da Procuradoria-Geral da República, parecer que fuvorc
cc:u o recorrente, por estar caructcrizadu u contrariedade ao urt. 18, I, da C ar· 
tu Mugnu. 

Rdatandu u matéri<l, o eminente Ministro Curlos Thomrson Flores, 
acomp;,mhando o purecer da Procuradoria-Geral da República, reconheceu u 
inexisti:nciu, no caso, de poder de polícia regulur, desempenhado por úrgf1o 
4ll\.' justilii..'ilSSe u imposiçiio do tributo, porquunto o futo gerudor d;,1 tax;~ não 
é, snrnentc, o podc:r de pnllciu, 1'11/ si t' por .\·i, m:~s o seu efctivo exerclcio a con· 
traprcstw;ão derivada de utivilh1dc adrninistrutiva (urt. 78 c rarllgrufo do Có· 
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digo Tributúrio Nacional). Assim, concluiu o Relator reconhecendo que a 
malsinaUa lol.'t::l ii presenta cuructcrísticas de imposto, razão pdu qu:.d ni'1n rw
dcria subsistir, sob pena de violar o :1rt. IS, I, da Constituição. 

Conhl!cido c provido cm S de :1hril de 1979, foi declmada 01 inconstitucio· 
nalid:1de dos arts, 172 e I 73 da lei n~' 1.442, de 27 de dezembro de 19tl6, llu 
Município de Botucatu, Estado de São Paulo, em ucórdão encimado pclu se
guinte ementa· 

I - Tuxa de Licença par:tlocaliz:1ção e: renovação previst:l nos arts. 172 
c 173 du Lei n•l.442, de 27-12-66, do Município de Botucatu-SP. 

11 __: Dcclaruçào de inconstitucionalidade dos citados dispo:;itivos, por-
que cm connito com o urt. 18. I,§ 2~' da Constituição. 

Pn:ccdente:s do Supremo Tribunal Federal. 
III- Recurso Extraordinário conhecido c provido. 

Em síntese:, o Supremo Tribunal Federal, liel aos seus próprios preccden· 
tes jurisprudcnciais, reconheceu a inconstitucionalidade de uma cobrança qllt' 

niio pvde ta como ha.~e de cálculo a que teflha Jen•ido para a incidéncia dos im· 
posws, .wh o di.rfarce dt• taxa arrecadada em ra:ão do exercício do podt•r dt> 
policiei. 

O acórdão foi publicado no Diârio da Justiça de J9 de junho de 1979 c 
transitou em julgudo, 

A vista do exposto, constutada a obediência aos aspectos formais cstabe· 
lccidos no art. 115 da Constituição c o que determina o art. 42, VIl, d:.t Lei 
Maior, combinado com o art. 100, II, do Regimento Interno do Senado, for· 
muJamos o seguinte:: 

PROJETO DE RESOLUÇÁO N• 56, DE 1979 

Suspende a execução dos art!gosl7% el73 da Lei n• 1.442, del7 
de dezembro de 1966, do Município de Botucatu - São Paulo. 

O Senado Federal resolve: 

Artigo único, E suspensa por inconstitucionalidade, nos h:rmos da dcci· 
s~o definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida cm S de abril de 1979, 
nos autos do Recurso Extraordinário n' 89.528·1, do Estado de São Paulo, a 
execução dos artigos 172 e 173 da Lei n• 1.442, de 27 de dezembro de 1966, 
do Município de Botucatu, mtqucle Estado. 

·sala das Comissões, 12 de setembro de 1979. -Henrique de La Rocque, 
Presidente-· Raimundo Parenle, RClator- Cunha Lima- Aloysio Chans 
- Lenolr Varaas- Adorbal Jurema- MurUo Badaró- Nelson Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - O Expediente lido vui u publi
cação. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. I"'·Sccretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 329, DE 1979 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro a transcrição, 

nos Anais do Senado Federal, dos discursos proferidos ontem, pelo Presiden· 
te João Baptista Figueiredo, no presidir a Sessão Solene de instalação do 
Conselho Nucional do Comércio Exterior, no Clube Monte Líbano, no Rio 
de Janeiro, e o que pronunciou nu Associação Comercial do Rio de Janeiro, 
quando das comemorações dos 145 anos da entidade. 

Sala das Sessões, 13 de setembro de !979.- Lourlval Baptista. 

REQUERIMENTO N• 330, DE 1979 

Senhor Presidente, 
Nos termos do urt, 233 do Rc\imento Interno, requeiro a Vossa Excelén· 

ciu a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso do Senhor Minis· 
tro du Fazenda, Kurlos Rischbictcr, proferido ontem nu instuluçüo do Canse· 
lho Nucional do Comércio Exterior, no Rio de Janeiro. 

Saiu das Sessões, 13 de setembro de 1979.- Lour!val Baptista. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- De acordo com o urtigo 233, § I•, 
do Regimento Interno, os.requerimentos serão publicados e submetidos ao 
exame da Comissüo Diretora, 

Sobre: u mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 19·Secre:túrio. 

São JidoJ oJ .rt•guintt'.f 

REQUERIMENTO N• 331, DE 1979 

Requeiro, nos termos do urt. 367 do Regimento Interno do Senudo Fe:· 
dera I, o desurquivumento do Projeto de Lei do Senudo n~,~ H 1/78 que "Intra· 

du1 Altemçl'to no Código de Processo Civil (Lei n~' 5.869, de li de .i>~neiro de 
197J)." 

Sala das Sessões, 13 de setemhro de 1979. - Orestes Qu~rcia. 

REQUERIMENTO N• 332, DE 1979 

Nos termos do art, 195, inciso I do Regimento Interno, requeiro inclu
são, cm Ordem do Dia, do Requerimento n"' 72, de 1979, que "pedeu Consti
tuição de Comiss~o Especial, destinada ao exame da matéria que cspecific:t,'' 
cujd prazo, n:.1 Comiss1io de Economia já se acha esgotado. 

Stdil d<!!l Scssõc~. 13 de setembro de 1979,- Nelson Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Os requerimentos lidos scruu 
publicados c incluídos cm Ordem do Dia nos termos rcgimcntuis. 

Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr. 1~'-Sccretúrio. 

São lidos os uguitllt'.f 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 272, DE 1979 

uDfspõe sobre 1 concessio de aposentadoria especial para OS 

garçons." 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 E considerada penosa a atividade prolissionul dos garçons, para 

o efeito du concessão de aposentadoria especial, aos vinte c cinco unos de ser· 
viço, na forma do urtigo 9• da Lei n• 5,890, de 8 de junho de !973. 

Art. 2Y Esta lei entrará cm vigor na data da sua publicação. 
Art. 3"' Revogam-se as disposições em contrário, 

Juslificaciio 

A aposentadoria por tempo de serviço, segundo a regra gcrul, é concedi· 
da <tos trinta anos de: trabalho, Os proventos dessa aposentadoria correspon· 
dcm a 100% do salário de beneficio, para a mulher, c a 80% desse salário, pura 
os homens. 

Toduvia, levando em consideração as caracterfsticus penosas, ins<.~lubrc:s 
ou pe:rigos<ts que: envolvem o exercício de determinadas atividades profissio· 
na is, a legislação prcvidcnciária abrevia aquele tempo de serviço para quinze, 
vinte: ou vinte c cinco anos, Eu chamada aposentadoria especial, exceç~o iJ rc· 
gra acima referida. 

Realmente, o trubalho executado sob aquelas circunstâncius penosas, in
sulubre:s ou perigosas, merece: um tratamento privilegi:tdo: o pronssional que 
o executa, presume a lei, experimenta uma sobrecarga física ou emocional (ou 
ambus), que acaba provocando excessivo desgaste c precoce envelhecimento. 

Tal é, precisamente, o caso do garçom, profissional que desempenha seu 
mister sob condições as mais penosas, cm pé durante longas horas, uté alta 
mudruguda, c:.aminhando de lá para cá, cquilibrundo pesados volumes, 
curvando-se, erguendo-se, invariavelmente soHcito e atento Us neccs:oiid:.ldes 
das pessoas que serve, 

O gan;om, como se sabe, após alguns anos de tttividudc: profissional, 
contrai sérius lesões nu coluna vertebral, é vitima de moléstias vusculurcs e re:· 
nais, registra deficiências de: fundo psicológico e motor, tudo cm ruzi'iu das 
pcculi:tridudes do seu labor, em constante cont:tto com o público, nem sem· 
prc fácil de lidar ... 

Enti'io, segundo acreditamos, o garçom deve merecer o tratamento privi
legiado dulci previdcnciária: deve ser beneliciudo com a aposentadoria espe
cial, uos vinte e cinco unos de serviço, 

Sala das Sessões, 13 de setembro de 1979.- Orestes Querela. 

LEGISLA ÇÀ O C' ITA DA 

LEI N• 5.890, DE 8 DE JUNHO DE 1973 

Art. 9' A aposentadoria cspe:ciul scrf1 concedidu ao segurado que:, con· 
tunda no mínimo 5 (cinco) unos de contribuição, tenha trubulhudo durante 15 
(quim:c:), 20 (vinte:) ou 25 (vinte e cinco) anos pelo menos, conforme a utividu
dc profissional, cm serviços que, pura esse efeito, forem considerados pcnll· 
sos, insalubres ou perigosos, por decreto do Poder Executivo, 

~ I~" A aposcntudoriu cspeciul consistirá numu renda mensul culculada 
nu formu do~ I' do urtigo M, desltl lei, aplicnndo-sc·lhe uindn o disposto no* 
3~", do urtigo 10. 

§ 2Y Rcger-sc·ÍI pclu rcspcctivu lcgi.~laçiio espcciul n :1posentadorin dos 
:tcron:tutu.~ c u dos jornalistas profissionais. ' 
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--------------------------------- -----------------------
I'ROJETO DE LEI DO SENADO N• 273, DE 1~7'1 

"Acrescenta pará~:rafos uo urt. 32, du J.cl nY 5.111H, dl• 21 dl· M .. '
tembro de 1966- Côdlgo Naclonul de Trlinslto." 

O Congresso Nacional i.Jr::crcta: 
Art. JY O an . .12 da Lei n~" 5,10H, de 21 de .~ctcmhro de 196fl, nwntido 

seu caput, passa a vigcr com os seguintes parágrufos: 

"Art. 32. 
.~ 111 Nos sinais lumino.'ios de controle de nuxa de veículos, scrüo 
usaUas 3 (três) Jm:cs, com :~s seguintes cores, fornws c signilic:~çtlc~: 

1- verde (form<.tto circular): trflnsito livre (sin:tl uhcrto): 
11- amurclo-:llamnj:~da (forma triangul:1r- triângulo cquilú

tcro): udvcrtênci:t; 
III- vermelha (fornmto quadrudo): p:trar (sin:tl fcchildo). 
9 2Y As luzes poderão ser dispostas horii'.ontal ou verticalmen· 

te, devendo, porém, a vermelha, ser colocada à esquerda ou acimu 
da amarclo-:.tlamnjada. 

~ 31' As demais disposiçõcs sobre os sina i!> lumino~os ohcdccc
rào ao estabelecido no rcgulumcnto deste Código." 

Art. 2~' O Poder Executivo, ouvido o Conselho Nacional de Trúnsito, 
regulamt:nturú esta lc:i no pruzo de 60 (sessenta) dias. 

Art. 3~' Esta lei cntr:1 t:m vigor na data de suu public:1çào. 
Art. 4~' Revogam-se as disposições cm contr<irio, 

J ustUicação 

De acordo com as disposições constantes da regulamcntacrto do Código 
Nacional de Trilnsito (Lei n~' 5.108, de 21 de setembro de 1.966), os sin:1is lu
minosos de controle do !luxo de vciculos podem utilizar duóls ou três corcs, 
sendo a vermelha (sinal fechado) c a verde (sinal aberto), obrigatórius t: facul
tativa a amarelo-alaranjada (advertência). 

No c:ntanto, a expcriência vem demonstrundo que: os semáforos que dis· 
rõcm das três cores proporcionam maior segurança, eis que: nos locais onde 
csti'io instal:1dos ê menor o número de acidentes de trãnsito. ao contrário do 
que ocorre com os sinais que mantêm upenas as duas cores obrigatóri_as. 

Por esse motivo. rrcconiz:~mos o acréscimo de rarágrafo uo urt. 32. do 
referido diplomu lt:gal, determinando u obrigatoriedade das três corcs. 

A C:.'itu altura. cumpre assinalar que além das cores, os sinó!is luminosos 
dcvcm, para cada cor. ter um formato específico, a fim de que: as pessoas por
t:ldoró!s de daltonismos possam orientar-se c dirigir veiculas automotorcs de 
viu terrestre. o que atualmente lhes é vedado. 

Assim, a propositura prevê que os sinais luminosos terão ó!S seguintes 
formas: cor vermelhO! (quadrada); cor amarelo-alaranjada (tri:~ngulur); cor 
vcrde (circular). 

Com essas medidas, as dezenas de milhan:s de pes~ous daltônicas, neste 
P:tis, poderão habilitur-se a conduzir veículos, o que solucionará o grave 
rroblemó! que ora enfrentam. 

Sal:~ das Sessões, 13 de setembro de 1979.- Nelson Carneiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N• 5.108, DE 21 DE SETEMBRO DE 1966 

Art. 32. Os sinais de trânsito luminosos ou não, devcri'io se: r protegidos 
contru qualquer obstflculo ou luminosidudc que perturbe sua identilic:u;ào ou 
visihilid:1de. 

Par:'lgr:1fo único. A disposiçüo das cores nos sinais luminosos deverC1 
~cr uniforme, 

.................................................................. 
r ,:js Comi.\·,w)t•,ç dt• C0/1,\'lillli('ÜO t' Jll.l"tira t' c/t' Tra/1,\fWTit'.l", Cofl//1• 

nicactlt•,\· t' Ohras Púh/icaJ.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viuna)- Os projctos que vêm de ser lidos 
~crào publicudos c remetidos :\s comissões competentes. 

H C1 oradurcs inscritos. 
Concedo 11 p•lluvr11 ao nohre Sr. Senador Gustào MUller. 

O SR. GASTÃO MÜLLER (ARENA- MT. LC o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente, Srs. Scnudorcs: 

E scmrrc com real :-.atisfaçi'lo yuc se ussin:da a passagem de ma i~ um :mo 
de viU:! Jc Ufll jornal, pu is, scmrrc é o mesmo um veiculo importantb~imuna 
divulga~·üu dos fatos, uumclhor, cumo se di1., uttwlmente, é ele um g,r;mdc ~:o· 
rnunic:Hior. 

No diu 27 de agosto último, em Cuiab:í·MT. comemor:1mm·sc os qumcnta 
anos de fundaciio do jornal O l:".uado dt• Ma/O Grm.w. que teve como seu 
idcaliladllr c l"untlador, purwntu, o Sr. Júlio S. t\1üllcr. na érm::r I ntcr~cntur 
hdcr:d do E~tado, tendo como Sc~.:rctúrio-Gcml o Dr. Joiio Poncc de Arru· 
Ja. Sendo rJ Governo Jlrlio S. t\·1üller o mudcrni1.:rdor d;r imprcn!'>a mato· 
!!ro.\.\cn.~e. adquirindo, para a lmprcn.~a Oficial, o que na oca~iilo era o múxi· 
mo na úrca, ou ~cja, um:r rotativa c outros imrlemcntm nllldcrnm. natur;rl· 
mente, lcmhrnu·sc o mesmo Interventor de fundur um Jornal que seria 
Diúrio, o rrimciro cm Mato Gros~o. apmvcitando·~e assim as novm c mo
dcrni .. sirna~ m:'rquinas da Imprensa OficiaL 

Era Dirctnr d:1lmprcnsa Olkial o Sr. Arquimedes Pereira Limu. que cm· 
hora niio tenha sido, prllrriamcnte, o criador ou fundudor do Estado de 
M<tlo Cirmo;o, rois esse mérito c;rhr: :10 Sr. Júlio S. Müllcr, foi ele o primeiro 
Dirctor, o rrirneiro E.'<eCutivo, enfim o primeiro claborador do jornal o 1:\ltl· 
do d1• Mato CimJ.w, que ora festejamos O!> scus quarcnta unos de profk:ua vi· 
da. 

Sejam, portanto, as rrimciras homenó!gens ao fundador do jornal O E1·· 
r mio th· Mm o (imJ.w. Sr. Júlio S. M Ullcr c ao rrimciro Diretor Executivo, Sr. 
Arquimedes Pcreiru Lim:t. 

Os quarenta ;mm de O F.swdo dt• Mmo Grm.w é um acontecimento ni'io 
muito comum na imprensa hró!sileir;l. pois, quase meio s~culo de circul:rciio 
continua. embora com altos c baixos no seu valor intrinsico c extrinsico, nilo 
h;í Júvid<~ de que t:xistcm méritos incg<ivcis no referido fato. 

V :i rios festejos óiSsinalaram u murca de quarcnw unos de vida do jornul 
O E.l"tado dt' Mato Grosso, no último dia 27 de agosto, data que assinalO! o 
lançamento do primeiro número, um domingo. 

Achõ!mos, Sr. Presidente, Srs. Scnadort:s. quem festejos que a . .;sin:.llaram 
t:lo ~ignificutiva data, antes de ser uma festa cspccial do jornal O é"Jtudo th• 
Mato GmJ.I"o, é" festó! dos comunicadores da imprensa brasileim c com colo· 
r;rçi'io mais viva d:1 imrrensól cuiabana, que, apcs:.~r dos pesares, venceu ó! luta, 
vencendo dificuldades aparentemente insuperáveis. num trabalho quase ~cm· 
prc de idc:~lismo da vocó!çii.o incontida do homem que nasceu p;1ra ser um co
municó!dor, no caso da cscrita. vis:~ndo, na m:~ioria das Veles, ó! um só ohjeti· 
vo, de informar c wmbém formar correntcs de opinião, trazendo. ao conheci
mento rúblico, fatos que se deram no Mundo t: no Brasil, cm Cuiab~. c mui
tas vctcs num recõ!nto perdido nas lonjuws de um Distrito mato-gros~cn:-.c. 

Só quem tmbalha ou já trabalhou como jorn:~lista, ou em qualquer outro 
sctor do oficio, pode aquilatar quó!nto de idealismo. de cspírito vocacional. se 
colocil nesse lahor, rcprcst:ntó!das pelas noites mal dormidas. pelas vigiliao; 
quusc :;cmpre pt:rmanentes. sujeitas todas aos dcsengunos materiuis c cspiri· 
tuuis inerentes às próprias profissões, para valorizar o que representam quu· 
rent01 ;mos de circulação contínua do jornal O Estado clt• Mato Gms.w. 

O referido periódico já passou pela müo de vários donos e dc grupos de: 
donos, m;l~. atualmc:nte, sem nenhum favor o O E.Hado dt' Mato GrosJo ['liiSSOI 

por uma fase baswnte promissora, t:~nto na parte grúOca, como r~datori:~l. 
tendo li frente o jornalista Pedro Rocha Jucá. 

A tmv~s desse dedicado homem de comunicaçi'io, levó!mOs os efusivos p:l· 
rahéns a toda equipe de O Estado dt• Mato Grosso. desde o mais modesto ser· 
v ido r até <to mais cutegorizado editorialistil, rendt:ndo uma'homenagem ~me· 
móri:1 do seu fundador, Sr. Júlio S. MUller, bt:m como os apl:~u.~os ao Sr. Ar· 
qui medes Pereim Lima, sc;u primeiro Dirctor. que prossegue num detcrminis· 
mo vocacional no labor du imprensa, através do seu jornal. 

Os puruhéns, também, sào extensivos ao povo cuiabano c mato· 
grossense, pelo import:mte ó!Contccimento que c:xpressu cultura, que é o uni· 
vers;'1rio de um jorn:ll, 

Associamo-nos a todas :1s homenugcns prestudas uo O E.l"lmlo dt• ,\fato 
(im.l·.l"o pelo rovo ,,;uiab:mo e mato-grossense e autoridades constituídas. 

Termino, Sr. Presidente:, Srs. Senadores, transcrevendo o último período 
do Editoriul "Formando e Informando", do O Estado dr Mato Gro.1·.w. do di:r 
27 de agosto último: 

"O nosso esforço tem sido rccompcnsadn, relo menos cm ter· 
mos espirituais, como neste instunte em que cheg:.1mm :.1os 40 anos 
de c.\istência com ;.1 ccrtc1.a de que cstanHlS cumprinr.in com u nosso 
dever. E assim sempre serú. NllSsa Scnhor:1 de hhima, nr1~~~~ pa· 
drncira, hú Jc llll"ó iluminar para a ctcrniJaJc, rni~ c~l'-1 mi~!-.;10 de 
bem formar c informar iremos passando de gcr;~~·fltl cm gera..; fiO, 
trammitindo com o n111inr vigor o JHJ"óMl grandt.• Hllltlf ;1 Clrio1bi1 c 11 

~1;1\o Grns~o." 

Era u que tinha a di1cr. (Muito bem! Pulnms.) 
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O SR. PRF..SID~:NTE (Lui1. Viana)- Concedo íl paluvn1 :to nnhre Se· 
nador J01ison Barreto. Wo111sa.) 

S. E.'(• n;iu est{t presente. 
CtJncedo <1 piilavru ao nobre Senildor Dirceu Cmdoso. 

O SR. DIRCEU CARI>OSO (MI>B- ES. Lê o seguinte uiseurm.)
Sr. Prc.~idenh:, Srs. Senadores: 

Anwnhil, dia l.J de setemhro. passarit u existir no Espírito Sunto u 54'' 
município dentre :IS comunas que ;IIi formam o cmhusamcnto de sua granllc· 
1a c de seu progresso. 

Em solenidade m:trcada pant o dia 14, cm terras do Município de Linha
rcs, no sctentriiio do nosso Estado, nasce o município de Rio B:tnanal, depois 
de ter vencido todus as exigimciuslcguis c dC ter se consagrado como com uni· 
dudc autônoma, apôs o resultado plebiscitário ali tmvudo, 

Com u assinatura da lei de sua criuçiio, pussa a existir o Município de 
Rio Bomanul, numa zona próspera, futurosa c habituda por uma população 
das mais trabalhadoras e mais ativas de nosso Estado. 

Daqui, envio minhas saudações a todos aqueles que trabalharam pda 
sua emuncipaçiio, que lutarum pela criação do município e que dcmonstra
ram,·atravi:s de tunto tempo, o valor de sua gente e o querer de seu povo. 

Aos dirigentes do MDB Iocul, uos aJiliados da ARENA, a todos, cnlim, 
que, de qualquer maneira contribuíram pela autonomia de Rio Bananal, us 
nossas felicit:lçõcs pela glorios:ljornuda que culminará umanhà, com o ato d:1 
criuçüo do município. 

As autoridudcs de Linharcs, que também se mostraram cqUidist:tntes do 
movimento uutonomistll e nada criarõlm que o diticultussc, õ!S nossas felici
tações pelo feliz enlace que culmina na muis bela conquista do povo laborioso 
de Bananal. 

Zona cafceira por excelência, onde se ussinala uma das mais volumosas 
Juvour;ts cafeeiras do Norte do Espírito Santo, núcleo populucional com to
das as caructerísticas de uma cidade cm pleno desenvolvimento, com colégios 
magníti'cos e instituições bancárias e sociais, que lhe dão realce no quadro 
municipal do Estado, Rio Bananal fez por merecer sua emancipação, e mar· 
chará decididamente para ser dos mais prósperos e progressistas de nosso 
Espírito Sunto. 

Com uma magníflcu igreja, produto do trabalho c colaboruçào de seu 
povo, com um Seminilrio que põe em evidência o valor de sua população, Rio 
Banunal recebe tarde sua emancipação. pois, de há muito, fazia por merecer ll 
destacada consugraçào que amanhã receberá, como núcleo humano avança
do, próspero, feliz, progressistu c civilizado, 

Minha saudação a Rio Bananal, pela vitória retumbante que acaba de 
conquistar pelo valor c trabalho de seus filhos c de seus eminentes chefes. 

Er<~ o que tinhu a dizer, (Mui to bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se· 
nadar Marcos Freire. por cessão do Senador Lázaro Barbozu. 

O SR. MARCOS FREIRE PRONUNCIA DISCURSO QUE. 
ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O Sr. Aloyslo Cho•es (ARENA - PA)- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma comunicação, em nome da Liderança, 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre Se· 
nadar Aloysio Chaves, 

O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA- PA. Como Lldcr, pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ontem, neste Pats, dois atas de extrema importância ocorreram. c nUa 
podem passar despercebidos, como ni1o passaram à Naçilo e sobretudo ao Se· 
nado Federal. 

O primeiro prende-se à instalução fcitu ontem, pelo eminente Presidente 
uu República, do Conselho do Comércio Exterior- CONCEX, com apre· 
sençll de mil e quinhentos empresários, cutorze Ministros de Estudo, Purlu
mentures, inclusive.: os ilustres Lideres da Muioriu no Senado c nu Ciimuru dos 
Dcputudos. 

Ncstu solenidade que murcu, realmente, umu etllpu nu politicu do desen
volvimento nacionul c na execução do progrumu de governo do eminente Jlrc· 
sidcntc Joilo Baptista Figueiredo, Suu Excelência fez um pronunciamento 
de cxtruordin!triu lucidez, que pcl:.1 clurcl.a du linguugcm, pela concis~o dos 
conceitos e, sobretudo, pelo alto interesse nacional, merece o upluuso dcstu 
Casa. 

~cm: 

Jk~tac:tnd{l discurso Uo eminente Presidente da Rcpúhli~:a esta piiss:J· 

t\1\:rn de vncw.;:io natur:tl do Bmsil, desde :mtc~ lht indcpcndên
da, o cmnércio intcrnacinn:JI é p:1rte integrante c imeparúvel de no~
sa política c.'(\erna. E, tamhém, c.'<prcssftn da vnntadc de cntcndi
nu:ntll c ~o.:oopcrilt;iio entre os povos. E elemento impurtwHc pura 
husca de formas nwis h:trmoninsas c profícu:ts de convívio entre :1~ 
nações. Cuda produto exportado i: uma mensagem do nosso povo, 
uma indicuçilo de nossa cap:tcidade de fuzer bem us coio;us de quem 
outros precisam. 

A4ui cst{t concrclilada u gmndc uspir:tçilo Uo povo bwsileiro que .~c re
~umc no lirme propú.~ito de realiznr o seu desenvolvimento intcgr:~do. social c 
económico, dentro de um clima de paz, cst:Jbilidadc social, mas tamhém cm 
perfeita harmoniu com os demais puiscs deste c de outros continentes, cxcrci
t:tndo rel:tçõcs Uiplom;Iticas c comcrciuis cstciudas no principio d;~ justiça, 
justiça intcrn:t c justiç:.1 cxtcrn:t no plano das nossas relações internacionais. 

Não f;tltou, t:1mbém, :.1 esse cxtmordinário di~curso do Presidente daRe· 
pública uma nota :lluulissimu, quando S. Ex• dcstacu :1 necessidade de dcscn· 
volvermos o nosso comércio externo pura supcrur us dificuld:tdcs que resulta 
de uma po/iticu ncoprotccionista, que se pretende agorll por cm fult:l cm :tl
~uns países industrializullos. Certas limituções impostus u produtos brasilci· 
ros, n:1 Mcll intcrn:tcionlll, visam a criur um<~ protcçào para produtos de dife
rentes puíses, em detrimento das exportuções brusileiras, com prejuízo desse 
intcrcúmbio comcrciul que há de se f:1zcr com um nuxo regular, dentro de um 
critério dcjustiçu e cquunimid<Jde nus reluções entre todos os puises do mun. 
do. 

O eminente Presidente da Repúblicu tomou, neste particular, um01 po
sição pcrfeit:~mcntc clara que é, em suma, umu mensugem dirisida também 
:tos OlJ.~sos cmprcsúrios, uos nossos produtores, ao povo brasileiro cm gcr:tl. 

O Sr. Evelásio Vieira {MDB- SC)- Permite V, Ex• um aparte'! 

O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA- PA)- Pois nuo, com muito 
pr<~zer Senador Evclásio Vieira. 

O Sr. Evelislo Vieira (M DB- SC)- Para nuo perder a oportunidade, 
V, Ex• SllÚdu o reativamento do Conselho do Comércio Exterior, A saud:tçUo 
é perreiwmcnte compreensiva c:justilicuda, porque é um órsão importante e o 
que: se Jumenta í: que ele tenha licudo inativo por um longo tempo. Agora, é 
preciso que ulí:m dessa preocupação com us cxportuçàes, simultuncamente, 
nós tenhamos u prcocupução cm uumentar a nossa produção de manuf;lturus, 
de: produtos scmi·c:laborados, <~través de uma maior produtividade. Para isso, 
é necess:"!rio que o Governo se preocupe cm investir mais no seta r du tecnolo
gia, que é hoje um dos graves problemas nossos, c também no sentido de me
lhor hubilitar o trabulhador brusilciro. Pura isso, é nccc::ss(~rio criur-sc escolas 
técnicas de nível médio, escolus protissionalizuntes, neste Puis, para melhor 
cap:1citar o brasileiro, paru que ele possa ulcançur melhores índices de produ
tivid:Jdc c com isso, possamos lllcançur preços competitivos no mercado ex
terno. Do contrário, seril muito dificil para o Brasil vencer essa gr<~nde meta. 

O SR. Al.OYSIO OIAVES (ARENA- PA)- Concordo inteiramente 
com V, Ex•, mas esses problemas estão sendo perseguidos de muneira infati
gável pelo Governo Federal. V, Ex•, nos dois pontos que tocou, encontra a 
constatuçào do que <~Cabo de dizer, inclusive em recente mensagem que o Se. 
nhor Presidente da República enviou ao Congresso Nllcional u respeito de 
rcujustumento sulurial, entre outras providências que têm sido lldotudas ulli· 
mumcntc, E também nu purte concernente:: ft quulificuçào du nossa miio-dc· 
obru, da prepuruçào de técnicos, sobretudo de nível médio, litiX:l na qu:.tl h:l 
rculmente uma grande escassez neste Pafs, jít constutuda hú muito tempo, 
Tumbém neste sctor h :'i programas especificas da ltreu do Ministério du Edu
cuçào, que temos certelll que produzirão os resultudos neccsst'lrios no praw 
nu1is curto possfvcl. Ocorre que o crescimento desse rnercudo de tr:.tbulho é de 
tul maneira ritpido c acelerado, que a formaçiio des.'iu miio-de-obru de nivcJ 
méUio, ou de técnicos llniversitúrios de curto pruzo, demandu não só a como
truçilu de c.~tubelc~:imentos de ensino pura isso e, uind:.1 u umpli:.tçrtu do pes. 
soul docente nc:cess:"trio uo nwgistério, c os cquip:lmentos para o funciona
mento regulm c elicicntc desses cursos. Mas todas cssns medidas csti'to sendo 
rc:llrnentc adot:tdas, c ucreditumos que, ao lado de outras uriundus do setor 
privado, du SES/, do SENA!, de nutrm instituiçt)es c de prn!!ramu~ tamhém 
de quulificuçi"to de mão-de-obra do Ministério do Tmbulho, iremos uumentun
do cadu vc1. muis esse esforço no sc:ntidn de tentar supcntr :.1 dcliciênciil que V. 
Lo;• apontou. 
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O ~;cgum.lo pronunciamento do Senhor Presidente da Rcpl1hlka, tam

bém de cxtraonlin;'tri;t importitncia, que cm nome tl;t Maioria rcgi~tro nc:-.tit 
Casa, c as~illitlo r<tra louv;.lf com ;tb~oluta iscnçiio, porque preso a critério de 
estrita justiça, é o que Sua Exccléncia fez nu Associação Comercial do Rio de 
Janeiro, quando esta entidade comcmomvu o seu 1401' univcrsúrio de fun· 
dação ... 

O Sr, Jarbas Passarinho (ARENA - i' AI- 145• 

O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA- PAI- Aceito a rctincaçioo de 
V. I:.\'. porque a ser procedente, c rtcrcdito que o seja, d:t tem vulor histórico. 

Ncssc pronunci<Jmtmto, o eminente Presidente da República renovou, 
mais uma vcl par:t o Pu is c numa hora tão importante como esta, de transiç~o 
polith::;~, de reformulào política, de complcmentação dos atas que estão se 
rcalit:1ndo, 1..h: numcin1 ordenada c tranqUila, su:1 profiss~o de fé democrúticu, 
ao rciterur os putriôticos propósitos que o animam de bcm conduzir este pro· 
cesso vis<Jndo ;ws superiores interesscs do Puis. 

Dcstm:o as tr~s afirmativas, cm síntese, que' constitucm u purte nuclear 
do discurso do eminente Presidente d;1 Rcpúblic:1. 

N;1 rrimeira, qu<~ndo diz: 

"Continuo firme cm meu propósito de fazer deste Pais uma de· 
mocr;tcia. O simples enunciado desta fra~e despretensiosa envolve 
uma convicção profunda, que se cumprirá na certeza de ver nossa 
sociedade organiziida em termos duradouros, segundo os princípios 
universalmente aceitos do pluralismo e das liberdades cívicas." 

A segunda alirmutiva do eminente Presidente da República é esta: 

Meu governo m<~ntém, na economia, as prioridades de comba· 
ter a innw;ão, equilibrar o balanço de pagamentos e dotar o Pais de 
uma estrutura de produção de energia compatível com o nosso de· 
scnvolvimento, Para os dias de hoje c os de amanhã.( ... ) 

E. por último, na sua terceira c importante afirmativa, diz o eminente 
!>residente Jo;io Baptista Figueiredo: 

"Continuo decidido a esforçar-me para gar<~ntir a todos os bra· 
silciros uma participação mais justa nos frutos do trabalho de to· 
dos.'' 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PAI- Permite V, Ex• um aparte, 
nobre Seniidor? 

O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA- PAI- Com muiw honra, 
nolm: Líder. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PAI- Como sabe V. Ex•, o Líder 
d:1 Muiori:1 no Senado c o Líder da Maioria na Câmara foram honrados com 
o convite de Suu Excelência o Presidente da República, para acomp;1nharcm· 
no ness:1 vi:1gcm ao Rio de Janeiro, E nós, ambos, Deputado Nelson M;1rchc· 
litll c eu, p;1rticipmnos de todas essas ccrimônius. Posso alirmur a V, Ex• que 
;1 rc~.:cptividadc das p:liavras do Presidente da República em todas as diversas 
snlcnid:1des foi :1 nH1is francu possível. E pc:runtc os cxportudorc:s brusilciros, 
qu;mdo Sua Excelência fel o primeiro discurso a que V. Ex• se rcfcriu. no 
CONCEX, um dos pontos altos do discurso do Prcsidcnte da República foi 
prc~:isamcnte qu:1ndo ele mostrou a polític:1 iníqua adotada pelos puíscs in· 
dustrialit:ldos de, :llruvi:s de sistema de protcção turifúria c alfundcgúria, im~ 
rcdircm a livre con~:orri:nci:1 de mercados, inclusive impcdircm que os pro· 
dutos por nús manufuturados ou industrialiludos possam concorrer em con· 
diçõcs normais no mcrcado desses países. Na ocasião, o Ministro Rischbictcr 
lú unw afirmuçiio que me pareceu ex:~gc:ruda a ulguns, ou otimist:l :1 unw 
grande parte dc jornulistus que o procuraram cm scguida, quando Sua Excc· 
lilndil dccl;1rou que cspen1va que, em 19M4, alc:mçússc:mos a meta de expor· 
\aç;io de 40 bilhôcs de dól:arcs, c esta colocação responde, cm grande parte, i1s 
pessoas ~1uc crilicam a orientação econômico-linanccira do País, hoje, dundo· 
u como um fl;tis de cconomiu extrovertida c tol:llmcntc: dependente: do ex te· 
ri(lr, Mas, 11:1 verdade, :1 única formu de eliminar as gr:1ndcs diferenças de ba· 
lanço comercial i: incrcmc:nt:mdo essa exportuçào, c percebi o entusiusmo que 
se ilpossnu d:tquelcs brasileiros que lt1 se cncontruvum, quundo também, pa· 
rulclmncnte, foi rnustmdo que se c:limin:1riam dezenus de pussos burocmtica· 
mente cunsidcr:u.Jos indescj:'1vcis pnru que u exportação se pudesse reulitur. 
l:m suma, 11 CONCEX tem por lin:1lidndc :1brcviur o processo de cxrortaçào 
c illlTcrnent:'l·hJ, ubreviar no tempo c incrcmcntit-lo ern quantilladc, por isso 
IIIC\IIlu <I e~sc Cunsclhn jú pertencem cmprcsilrios brasileiros. Mais turdc, n:t 
A~~ocia~o;iHJ l'nmcrcial, cm resposta un discurso do !)residente l/aquela Ca~a. 
o Prc~identc da Rcp\dJiica fni vúrias vc1cs intc:rrompiJo 1\ll ~cu pronuncia· 
lllCiliH piifil ~Cf ilplaudido pelo~ ljUC U assistiam, prcci~alllCiltC: pllr C:~Sa~ a fi r· 

llliltiv;J~ 4ue V. Ex• acabou de dar realce. De munciru que qucriu a~sm:iar-mc 
ao tlbcur~o tlc V. Ex•, que j:i o faz cm nome lia Maioria desta C:1~;1, par:1 sa· 
Jicntar quanto foi ~rato am Lideres d:1 Muiorii1, na.~ duus Casas, ucumpanhar 
o l'rc~itlcntc da República na viugem ao Rio de Junciro. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA- PAI- Muito grato nobre Se
nador Jmhas Passarinho, a contribuição que V. Ex• traz uo registro que c:stou 
rc:alizundo neste momento, porque, efetivamc:ntc:, uma coisu ~reportar-me i1 
notícia :ttruvés de discursos cstumpados nos jornais, o resumo dessas solcni· 
llatlcs: outm ê ouvir o tlt:poimcnto de quem, prest:ntt:, com u lucidez c com 01 

compctênciu de V. Ex•, pôllc constatar não só a repercussão extruordinúri:1 
tlc~sc pronunciamento no seio das mais cxprcssivas figuras do cmpn:sari;tdo 
nacional, como, sem dúvida nenhuma, tamb~m a rcpercussão desse discurso 
cm todo o País. 

V. Ex• vcrilica e cu havia uqui assinalado que essa parte realmente rele· 
vantc:, como todo ele o ~. do discurso do Presidente da República, com rt:· 
laçiio ü política dos países que estão desenvolvendo um ncoprotccionismo, 
criando verdadc:iras barreiras l:lrifúrias aos produtos brasileiros, que dispu
tum, com certa avidez, mas de: maneira nccessária, os mercados internado· 
nu is. Mas também não dcixc:i de ressaltar porque essa parte do discurso do 
Scnhor Prc:sidc:ntc da República mantém uma seqU~ncia c uma tradição invu· 
riavclmentc observadas neste País, ao longo de sua história, a ênfase: que d[! 
às relações pacíficas c a conviv~ncia fraterna com todos os povos, a sc:rem de
scm•olvidas mediante intcrcâmbio comcrciul amplo c justo. Este é wlvez um 
dos elos muis podt:rosos para a paz, porque nós ·:abcmos que nas origens dos 
grandes connitos que têm ocorrido nestas ~ltimas décadas, para niio nos re· 
portarmos a um prazo mais longo, encontram-se sempre causas de naturczu 
económica. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Permite V. Ex• um aparte'! 

O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA- PAI- Pois não, nobre Sena· 
dor Itamar Franco. Com muiw honra, ouço o upartc de: V, Ex• 

O Sr, Itamar Franco (M DB- MGI- Nobre Senador Aloysio Chaves, 
ouvimos V. Ex•, com a m[ixima atenção. No primeiro enfoque, V, Ex• recor· 
da o usrecto do com~rcio exterior, e, no aparte do nobre Senador Evcl[!sio 
Veim, destacando o Conselho Nucional de Exportações, que~ reativudo nes· 
te instante. Aqui eu me permito recordar u V, Ex• que, em 1974 e 1975, com 
as grandes importações brasileiras que fazíamos de petróleo da Ari1bia Saudi· 
til c do Iraque, sobrctudo, por incrível que pareça- se: V. Ex• for verificar a 
nossa bulança comercial- nós importávamos petróleo da Arábia Saudita c 
do Iraque c nada vendíamos a esses dois países. Então, vcja V. Ex• que o nos
so comci"cio c:xterior, cm dc:terminadas partes, estava fraco, realmente, prc:ci· 
sando ser reatualizado. Mas o que me desperta t:~mbém- e me permita dili:· 
lo- é quando V. Ex•, no seu pronunciamento chama a atenção para o nú· 
cleo do pronunciamento de Sua Excel~ncia o Senhor Presidente da Repúhli· 
ca, na su:.1 fê democr[!tica. Cabe·mc, assim, neste: instanlc:, uma pergu'nta que 
me foi dirigida, quundo regressava de Mi nas Gerais, depois de percorrer algu· 
m;as cid:tdes de meu Estado, pergunta que ouço a todo instanle, nobre: Sena
d\Jr Aloysio Chaves, e quem sab~; se V. Ex•, nesta renovação de fi: democráti
ca, poderia orientar~me: nós teremos, com esta fé democrática, cleições cm 
19SO, p;lr>l a renovação dos Prefeitos municipais, dus Cãmar:~s Municirais'! 

O SR, ALOYSIO CHAVES(ARENA- PAI- Nobre Senador, V. Ex• 
me fuz uma indaguçào a que eu posso responder muito a vontudc. Pela p;lrtc 
pre:~mbu/ar dessa intervenção de: V. Ex•, pensci que: fosse trazer ao debate: 
uma qucst;io de gmnde indagação de natureza politica, social ou econômic:1, 
rnus V. Ex• prcfcriu abordar a um fato isoludo ... 

O Sr,Jtamar Franco (M DB- MG)- Mas, vC:ja V. Ex• qut: cu falei cm 
seturitar o problema politico e dei umu intcrprct:lção de ordem econômica 
muito·imporlllnte no comércio exterior. 

O SR, ALOYSIO CHAVES (ARENA- PAI-.,, e que tem que ser 
:1n:~lis;1do dentro do contexto de: um processo histórico. 

O Sr. llamar Franco (M DB- MG}- Isso é o que qucro ouvir de V. 
Ex• 

O SR, ALOYSIO CHAVES (ARENA- PAI- Todo processo é uma 
suce~si1o de atos c de episódios; caso contr:'1rio, seriu um ato isol:1do, que po· 
deria ser perfeitumente situado no tcmpo e no espuço. Nilo se trutu disto: nós 
cs\WilUS dentro de um procc.sso; esse processo obedece umu scqUênda de >IIOS 
~1uc têm que se Jcscnvolver t.Jc umu numeiru lúgicu, ordcnudu, parn ljUC, real· 
mente, se faça a implantaçito daquilo ~rue rcrutulllll~ indispcns:h·cl, sem tu· 
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multu:tr. sem perturb:tr o processo, introduzindo nele complicadores que pn· 
derào, inclusive, dcsvirtuur os seus objetivos, us suas lin:1lidadcs. 

O SR. !,RESIDENTE (Luit. Vi:mo1. Falendo som u c:unpainlw.) -
Lembro a V, EX' que o seu tempo jú está esgott~do, infclitmcntc. 

O SR, ALO\'SIO CH,\VES(ARENA- PA)- Vou ohcucccr" V, Ex•, 
mas, complet:mdo a informação, pura não ficar o Sen:tdo com :1 impressi'1o de 
que vou me socorrer deste fato pum deixar de responder a indagaci'to do 
nnhrc Scnallor lwmar Fr:mco, o que faco pmzcrosumcnte. 

NI'Lo agora, de 76 ou 77, mas, nesse processo, nós temos um culcndúrio 
clcirur:tlque visa, inclusive, ú rcalituçàu dcclcicões neste P:lis, a nivd munici
p:tl, de qu:1tro cm quatro ano.~. como vem ocorrendo ... 

O Sr. Marcos Freire (M DB - PE)- Até n;1 ditaduru está (H.:om:mlo. 

O SR. ALO\'SIO CHAVES (ARENA- I' A)- Bom, isso nwstr:i" V. 
E\• lJUC ê uma situação perfeitamente cl;mt:.l situ:1çào brasilciru, onde nm. ba
ses t'und:tmcntais deste Pais, nos municípios, nunc:1 deixamo!-! de rc;1:i1ar a~ 
clckties pcrilidicas c di retas. 

~1:1s, V. E.'' há de perceber que este processo estabelece uma scq(Ji:nciOI 
lk ;uns que ~c desdobram no tempo c cuju implerncnt:tçi10 v:ti depender de 
nutr;Js providências m:liorcs. Se nós sairmos- vcj:~ bem, Senador- rwm 
LlllW rcformulaç;hl do quadro partidúrio c tivermos de estruturar estes parti
Lio~ pnlitil:os a nível distrital, municip:~l, estadual c fcdcr:tl. pode dai resultar 
unw impossibilidade material, que nada tem :1 ver com a questUo doutrinúri:t 
ou rolitic;t, que se vincula a eleições dirctas. Repito: se tivermos quc cstrutu
rotr novos partidos, do Rio Gr:tnde do Sul ao Am:tzon:.ts, cm nível distrital, 
municipal, estadual c fcdcr:tl, isto podcrú n:sult:tr numa impossibilidade ma
tcri:tl de re:diz:tr essas eleições cm 19KO. Tudo depende, port:mto, desse ordc
n;uncnto do quadro. 

Para 19K:!, não paira nenhuma dúvida: só hú dúvida quanto a 19HO. En· 
tito, tLJdo dependerú da nwncim como, dentro desse proccsso, se: condutir ... 

O Sr. Marcos Freire (M DB - PE} - O teste de abertura. 

O SR. ALO\'SIO CHAVES (ARENA- PA)- Efctivamcntc, uc:~bcr· 
tur:.t, mus de como se conduzir o processo de reorganização democrútic;t. 

Sr. Presidente, cumprindo a observação de V, Ex•, encerro :tqui o meu 
pronunciamento. M:~s, fuça-o para registrar novamente, cm nome da M:.do
ria, a impllTtúnci:J dos dois pronunciamentos do eminente Presidente da Rc
púhlic:t, que ficarão, sem dúvid:.t alguma, nesta fase delicad:t du vida politicu 
nacional como verdadeira diretriz a ser seguidu pelo povo brasileiro 

Er:t u 4uc tinha a ditcr, Sr. Presidente. (Muito bem! l>alm:ts.) 

O SR. PRESIDENTE (luiz Viana)- Sobre u mesa, projeto de rc~o· 
lu~·I'Lo lJUC scrf1 lido pelo Sr. I'·SccrctCirio. 

1:~ lido o ,\'f'guilllt• 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 57, DE 1979 

Altera o art. 135 do Regimento Interno do Senado Federal. 

O Senado Fcdcr;tl resolve: 
t\rt. ]I' O mt. 135 do Rtgimcnto Interno do Semtdo Feder:.~ I p:~ss:1 :.1 vi· 

gcr com :1 seguinte rcdacào: 

"Ar!. 135. Nas reuniões secretas, além dos membros da C o· 
missão, só ser:'! udmitidu a prcscnçu de Senadores, de Dtputudos Fe
dem is, de Ministros de Estado, qu:.tndo convocados, c de pesso:ts :t 
~crem ouvid:ts sobre a matéria em deb:.tte, cstus com pcrnmni:nci:t 
upcn;ts durante o período das respectivas purticipaçõcs." 

Justificação 

A Cünutril dos Depuwdos, no seu Regimento Interno, :tcolhe u prcscncu 
de Scn;tdorcs dur:mte :ts reuniões sccretus de suas Comissões 

Assim prc.~crcvc o urt. 42, § 5~', wrhiJ: 

"~ 5' Só os Deputados, os Senadores c Ministros de EstacJo, 
este.~ quuncJo convoc:tdos, pocJcrào ussistir +.\s n:uniões secrcws: us 
testemunhas chumadas u depor p:trticipariio dessas reuniões upenus 
durunte o seu depoimento," 

No Senmlo Fedcrul, porém, o seu Regimento Interno não cristalita idên· 
ticu prerrogativa cm relacào a Depu\Udos FccJcruis, o que, 11 rigor, constitui 
medida UbcriminattÍria c prejudicial uo regime de intcrvivência entre as duus 
C.ts:~.~ Legislativas, 

O presente projeto, pois, visu u cst:.lbclccer, nesse pnsso, regime de reei· 
prncidudc, garantindo a presença de l)cputados Federais, nas reuniões secre
tas Uos órgi'Los têenicos, :10 mesmo tempo cm que, llht:r:tndo o urt. I JS do Re
gimentn Interno, Uisciplina melhor o critério de pcrm;tnéncia, nus reuniilcs 
secretas, de pessoas que ser:'io ouvid:ts sobre a m:tti:ria cm debate. 

S:ll:~ d:~s Se~sões, 13 de setembro de 1979.- llamar Franco, 

l.f.'GISLA(',iO CITADA 
REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL 

Art. JJS. Nus reuniôes secretas, ali:m dos membrm U:t Comissão, só sc
rú admitid:t :t presença Ue Senadores c das pessoas a serem ouviU as sobre :1 
nwti:ria cm dch:lle. 

O SR. PRESIDENTE (l.uiz Vian:t)- O projeto que vem de ser lillo, 
:tp•is puhlil:aUo c distrihuiUo cm avulsos, licarú sobre a mcs:t Uur:mtc 3 ses
~lics, a fim Uc receber cmend;ts, após o que scrú dcsp:tclwUo u~ comi. ... sUc~ 
~ompctentcs. 

COMI'ARECf.'M MAIS OS SRS. SEN,IDORES: 

José Guiomard- Eunice Michiles- Gabriel Hermes- Hclvidio Nu· 
nes- Almir Pinto- Jessé Freire- Milton Cabral - Arnon de Mello
Teotónio Vilela- Moacyr Dalla- Amarai Peixoto- Franco Montara
Vicente Vuolo- Mendes C:tnale- Pedro Pedrossian- Affonso C:.tmargo 
- José Richa - Leite Chaves - Lenoir Vurgas. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Estâ finda a Horu do Expediente. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. J9.Secretário. 

E lido ~ aprovado o s~guinte 

REQUERIMENTO N• 333, DE 1979 

Nos termos do art. 198, alínea d, do Regimento Interno, requeiro inver· 
são da Ordem do Dia, a fim de que a matéria constante dos itens n9S I e 2 seja 
submetida :.to Plenúrio após as demais. 

Sal:.t das Sessões, 13 de setembro de 1979.- Jarbas Passarinho. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Acoita pelo Plenário a invmào da 
Ordem do Dia, passa-se à apreciação do item 3. 

Vot:.tçilo, em turno único, do Requerimento n9 317, de 1979, do 
Senador Henrique de La Rocque, solicitando a tramit:.tçào conjunta 
dos Projetos de Lei do Senado n•s 280, de 1977, do Sen:~dor Joso 
Sarney, que institui o voto distrital, e dá outras providências c 233, 
de 1979, do Senador Tarso Dutra, que institui o Sistema Eleitorul 
Misto, c dú outras providências. 

Em votaçilo o requerimento. 
Os Srs. S~:nadores que o aprovam permaneçam scnt:.tdos. (Pausa.) 
Aprovado. 
Os projetas constantes do requerimento aprovado passarão a tramitar 

em conjunto. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 4: 

Votaci\o, em turno único, do Requerimento n~' 322, de 1979, do 
S~:nudor Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anuis do 
Senado Federal, da saudação feita pelo Senhor Presidente da Re
pública, Joilo Baptista Figueiredo, ao Presidente Kenneth Kuunda, 
de Zãmbiu, no dia 29 de agosto de 1979, no Palácio do ltamamti. 

Em votacào o requerimento. 
O Srs. Senadores que o uprovam queiram perman~:cer como se acham. 

(Pausa,) 
Aprovado. 
Será feitu u transcrição. 

E a srguime a maléria cuja tratiJcriçiio é solicitada 

Jornal do /Jrm'il, JO de agosto de I'J7lJ, 

"Em numc do Governo c do povo brasileiro, tenho u honra de ucolhcr 
Vossa Excelência c os eminentes membros di! suu comitiva, 0:1 primeira visita 
do Chefe de Estudo de Zilmbiu uo Brusil. 

~~----~----~~~~----~.-~~~~~--~--~~~~~~~~~~~~--~~ 
r~.\·\· ,; ' i• 
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Vossa Excelência tem papel de<:isivo na vida de seu país. Além de liderar 

os esforços do seu povo, pura libertar-se do regime colonial, hoje conduz com 
firmeza seus destinos, dentro do conturbado panorama da África Austral. • 

cargos do Quadro Permanente do Senado Federal, c dá outras pro· 
vidências, tendo 

Graças à sua capacidade politica c aos seus reconhecidos dotes pe~soitis, ' 
Vossu Excelência soube intcrprctm com fidelidade os :anseios do povo de 
Zâmbia, sua dedicação à independência, à justiça c uo desenvolvimento. Vos· 

PARECERES, sob n•s 494 e 495, de 1979. dus Comissõo>: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici· 

dadc, com as Emendas que apresenta de n9s I, 2 e 3-CCJ; c 
-de Finanças, favorável uo projeto c às Emendas da Comissão 

de Constituição e Justiça, com Emenda que apresenta de nll 4-CF. sa Excelência é um lidcr estimado dentro c fora de seu país. Como grande ex· 
pressão política do continente africano, o nome de Vossa Excelência é conhc· 
cido cm todas as partes do mundo. 

Frente aos desafios que hoje se acumulam nu África Austral, o Governo 
de Vossa Exccli.:rlcia tem agido com dignidade c efic(icia c constitui, por isso, 
uma das mais altus expressões do nacionalismo africano. 

Zâmbia, juntamente com outros pulses africanos, estâ integrada num 
vasto e difícil esforço diplomátir.o do qual podem muito bem depender as 
perspectivas de solução negociada para as delicadas questões do Zimbabwe e 
da Namíbia. 

Invariavelmente, o Governo brasileiro tem manifestado seu apoio aos di· 
rei tos inalicnãveis dos povos do Zimbabwe c da Namibia. Em decorrência do 
próprio processa de formação de nossa nacionalidade c do modo de ser do 
povo brasileiro, somos visceral mente contrários à dominação colonial c à dis· 
criminação racial, cristaliwda na política do aparteismo. 

Acreditamos que Zimbabwe: deve ter um regime que satisfaça a dignida~ 
de de seu povo e suas aspirações de igualdade. 

Favorecemos, igualmente, autodeterminação e a independência na 
Namibia, direitos tantas vezes expressos cm resoluções aprovadas, nas 
Nações Unidas, pela unanimidade da comunidade internacional. 

Saudamos, àssim, os esforços que Vossa Excelência vem conduzindo no 
sentido de que tão altos ideais se transformem em realidades concretas. 

Ideais e principias comuns informam a atitude do Brasil com relação aos 
países africanos. 

Somos amistosa e francamente ubertos à cooperação. 
Respeitamos a individualidade de cada pais, e o direito de conslruirem 

seu próprio destino. 
Acreditamos cm relações internacionais regidas pelos princípios da 

igualdade soberana dos Estados e da não ingeréncia cm seus assuntos intcr· 
nos. 

Assim como Zâmbia, repudiamos o colonialismo e o racismo. Considc· 
ramos sua eliminação fundamento neccssârio à criação de um sistemu inter· 
mtcion:tl mais seguro, mais eqUitativo e, conseqUentemente, mais pacifico. 

Outra de nossas preocupações comuns é vermos a ordem económica in· 
ternacional ainda assente em termos essencialmente iníquos, cm relação aos 
países em desenvolvimento. Nossos esforços para transformá~la decorrem da 
justiça mesma das aspirações de progresso de nossos povos. Por isso, não cs· 
cuopcruç;io entre os países cm desenvolvimento. 

Subemos que a solução de no~sos problemas exigirá, também, uma am· 
pia cooperação para o fortalecimento dos vinculas políticos, econômicos e de 
coopcraçilo técnica entre os países em desenvolvimento. 

1:: responsabilidade de nossos Governos traduzir nossa vontade política 
comum em relações mais intensas entre nossos países, firmadas em forma de 
cooperação mutuamente satisfatórias, nos mais variados campos de ati vida· 
do. 

Certamente, o Brasil se dispõe, nos limites de suas possibilidades, u de~ 
scnvolver as relações económicas, a cooperação técnica e as consultas 
sobre assuntos de interesse comum com Zâmbia. Queremos examinar, com o 
Governo de Vossa Excelência, os meios c mecanismos mais eficazes pura ai· 
cançar esses objetivos. 

O Brasil, Senhor Presidente, atribui alta prioridade às suas relações com 
os países da África. Reconhece e apóia os seus esforços em prol do progresso 
c da justiça. Nosso interesse nacional, os sentimentos e a comum apinHlo do 
povo brasileiro, exigem cantatas cada vez maiores com as nações nfricanas. 

Nesse espirita, saúdo Vossa Exceli:ncia, e convido todos os presentes a 
comigo erguerem suus taças pelo desenvolvimento dus relações entre a Zi1m· 
bi;.1 c o Brasil; pela saúde do nosso amiga Presidente Kenncth Kaunda: e pela 
feliddnde c prosperidade do povo irmão de Zümbiu, cm suuluta peluliherda· 
de c dignid:~dc humana", 

O SI!. PRESIDENTE (l.uit Viana)- fiem 5: 
Vnta~·~o. cm primeiro turno, dn Projeto lle Lei do Senallo n1' 

::!14, de 1979, de autoria da ComissrlllDiretora,que LTia l'lmmforma 

A Uiscussào da matéria foi encerrada na sessão anterior, tendo a votação 
adiaUa por falta de quorum. 

Nos termos do inciso II do arl. 322 do Regimento lnlerno, u matériu de· 
penUe, paru sua aprovação, do voto favorável da maioria absolulU da campo· 
sição da Casa. 

De acordo com o art. 32~ do Regimento I ntcrno, a votação deve ser feita 
pelo processo nominal, através do sistema cletrónico de votação. Entretanto, 
havendo acordo das Lideranças, a Presidência irá submeter a matéria â deli~ 
beraçào do Plenário pelo processo simbólico. 

Em votuçào o projeto, sem prejuízo das emendas. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conscrvar~se como se acham. 

(Pausa.) 
Aprovado. 

f.' o ,\'t'f.:llilllt' n prnjew aprovado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 214, de 1979 

Cria e lransforma cargos do Quadro Permanenle do Senado Fe
deral, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 111 É criado, no Quadro Permanente do Senado Federal, no Grupo 
- "Direçào e Assessoramento Superiores", Código SF-DAS-100, estrutura· 
do nos termos da Lei nll 5.645, de 1970, o cargo de provimento em comissão 
de "Diretor da Secretaria de Serviços Especiais", Código SF-DAS·IOJ.5. 

Parúgrafo único. O cargo em comissão a que se refere este artigo é priva· 
tivo dos servidores do Senado Federal. 

Art. 29 O cargo em comissão de "Diretor da Subsecretaria de Serviços 
Especiais", Códigos DAS~IOI.4, é transformado no cargo em comissão de 
"'Dirolor da Sobsecrelaria de Engenharia", Código SF·DAS-101.4. 

Art. 311 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, correndo a 
despesa dela decorrente à conta do Orçamento da União. 

Art. 41' Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Em voiUçiio us cmondas. 
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram permanecer sentados. (Puu-

~•t.) 

t\proV<.id;!s. 
t\ matéria vai à Comissão de Rcduçilo, para redigir o vencido pitra o se· 

~undn turno regimental. 

Sâo as .l't'gtlintt•.r aJ enwnda.\· aprm'adas 

EMENDA N• I - CCJ 

Dê·se ;to art. JY u seguinte redução: 

"Art. 3~' As despesas decorrentes da aplicação desta Lei scrt1o 
atendidas lt conta das dotações orçamentárias do Senado Federal." 

EMENDA N• l - CCJ 

Dê·sc ao art. 4Y a seguinte redução: 

"Arl. 4~" Estu Lei entra cm vigor na data de suu publicação." 

EMENDA N• 3 - CCJ 

Acrescente-se o seguinte art. 5': 
"Art. 5Y Revogam-se ns disposições cm contrúrio," 

EMENDA N• 4 - CF 

Ao art. I~' pnrãgrafo único. 

"Suprima-se o p:trilgrufo único," 
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -fiem 6: 

Discussão, cm turno suplcmcnt;tr, do substitutivo do SenaUo 
ao Projeto de Lei da C:inmr:1 n"' H6, de 1977 (n 11 ~77 j7S. na Ciimaru 
dos D~:putados), que alter:~ 01 reda..,·~o do art. 17 da Lei n1' 4.591, de 
16 de dc1cmhrn t.h: 1964, tendo 

l'ARECER, suh n"' 510, Uc Jll79, da Cnmiss~~1: 
- de ltl•dtt~i'to, orcl'cl'Cillhl a rcU;u,·~o do vencido. 
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Em discuss:io () substitutiVtl, cm turno surlcmcntar. (Paus:L) 
Não havendo quem qudr:1 discuti-lo, declaro-u encerrud:t. 
Encermda a discussão, o substitutivo é dado como definitivamente :~do

t:ldo, nos termos do art. JIH do Regimento Interno. 
A matéria voltmá à C.imara dos Deputados. 

E o .n•guillft' o .wb.\·tillltil•o aprm•ado 

Red11çào do nncldo pura o turno suplementar do Projeto de Lei 
da Câmara n\> R6, de 1977. 

Substitut~-sc o presente Projeto pelo seguinte: 

Altera a rcdaçio do art, 17 da'Lel n' 4.591, de 16 dr dezembro de 
1964. 

O Congresso Nucional decreta; 

Art. I• O art. 17 da Lei n• 4.591, de 16 de dezembro de 1964, pass:~ a 
vigorar com a seguinte redução; 

"Art. 17. Os condôminos que representem, pelo nienos, 2/J 
(dois terços) do total de unidades isoladus e fraçõcs ideais corres
pondentes a 80% (oitenta por cento) do terreno c coisas comuns ('lO· 
derào decidir sobre a demolição e reconstrução do prédio, ou sua 
:dien:.1ção, por motivos urbanísticos ou urquitetõnicos, ou, ainda, no 
caso de condenação do edifício pc:la autoridade pública, em razão 
de sua insegurança ou insalubridade. 

~ I~' A minoria não fica obrigada a contribuir par:~ as obras, 
mas ussegura-se à maiori<~ o direito de adquirir as partes dos dissi· 
dentes, mediante avaliação judicial, aplicando-se o processo previs· 
to no art. 15. 

~ 211 Ocorrendo desgaste, pela açUo do tempo, das unidades 
hubitucionais de uma edificação, que deprecie seu valor unitário em 
relação uo valor global do terreno onde se acha construída, os con· 
dóminos, pelo quonm1 mínimo de votos que representem 2/3 (doi!! 
terços) das unidades isoladas e frações ideais correspondentes a 80% 
(oitenta por cento) do terreno c coisas comuns, poderão decil! ir por 
sua alienação total, procedendo-se em relação l1 minoria na forma 
estabelecida no artigo IS c seus parágrafos dcsw lei. 

~ 311 Decidida por maioria a alienação do prédio, o vulor atri
buído à quota dos condõminos vencidos será corrcspomlentc ao 
preço efetivo e, no mínimo, à avaliação prevista no~ 2\1 ou, ii critério 
desses, a imllvel localizado em área próxima ou adjacente com a 
mesm:t área útil de construção." 

t\rt. 2~' Esta lei entra em vigor na d<tta de sua publicação. 
Art. JY Revogam-se as disposições cm contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - llem 7: 

Discussão, em turno único, do Projeto de lei da Câmara n~' KO, 
de 1977 (n\> 238/75, na Casa de origem), que acrescenta pmúgr;~ro 
ao ;art. 323 da Consolidação das leis do Trabalho, aprovud:~ pelo 
Decreto-lei n~' 5.452, de i' de maio de 1943, tendo 

PARECERES, sob n•s 466 a 469, de 1979, d:~s Comissões 
- de Constiluiçào e Jusliça, favorável: 
- do Leglsloçio Social, fuvoravcl; 
- de Educação e Cullura, favorável c 
- de Finanças, contrário. 

Em discussão o projeto, cm turno único. (Puusa.) 
Não h:wendo oradores, declaro-a cncc:rrada. 
Em votuçiio, 
Os Srs. Scnudores que: o aprovam pc:rmancçam como se achum. (Puu~a. l 
Rcjcit:ado. 
A matéri:1 v ui uo Arquivo, fcitu a dcvidu comunicuçUo U Câmara dos Dc

rutados. 
E o srxuilltt' o projero rejt'iludo 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 80, DE 1977 
(n' 231!-8/75, na Casa de origem) 

Acrescenca purá~:r11fo ao art. 323 da Consolidação das Leis do 
Tnbulho, uprovud11 pelo DrcreiQ..Iel n' 5.452, de I' de muJo de 1943. 

O Congresso N:1cionul dccrc:tu: 
Arl. JY Rcnumcrundo~sc paru ~ li' o pmí1grafo único do urt. J23 i.Ja 

('onsolithtçlio das Leis Uo Tnab:~lho, uprovudu pelo Decreto-lei n' 5.452, i.Jc 11' 

U~: nwin de 1943, acrcscentc·SC:·Ihe o seguinte: 

"Art. 323. 

~I' ............................... . 
~ 2~> O Ministério da Educaçih1 c Cultura, nu lixuçi10 úos cri

térios :t que se refere o par:'l!!r:.afn :anterior. lcvar{t cm cnnsider:u;i'tn :t 
naturcli.l dus funçiJcs do professor, o período de ocorréncia da.~ :lU· 

l:ts, o.~ disrêndios com :aquisiçtlo de: livros c de instrumentos de tra
balho, o nUmero de ui unos de cudu cl:asse, us c:tr:actcristicas d;a rc
gi:io cm que se uchc insl:ll;.ado o estabelecimento lle ensinl>, use>. i· 
gênci:~s d:1 hubituçào profissional, a reprcsenwçi'10 social c outro~ 
elementos comp:ttívc:is com o e'ercicio do magistério," 

t\rt. 211 Eslil lei entr:arú em vigor n:a datn de sua publicaçtlo. 
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrl1rio. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Vi:~nil)- llem H: 

Discussiio, c:m turno único, do Projeto de Lei da Cúmara nY lN, 
de 197M (n' 2.880/76, na Cusa de origem), que: institui o c:ulastro de 
promitentes compmdorcs de imóveis rurais, integrado nu Sistema 
Nacional de Cadastro Rural, tendo 

PARECERES, sob n's 421 < 422, de 1979, das Comissões: 
-dr A~rlcullura, contrário: e 
-de finanças, favorúvel. 

Em discussão o projeto. (Pausu.) 
NJo havendo quem queim fulcr uso da palavru, decluro-a enccrrmi:L 
Cm vutaçJo. 
Os Srs. Senadores que o aprovam qucirum conservar-se: como estão. 

(P:IUS:I,) 

Rejeitado, 
A matéria será cncaminhuda ao Arquivo, feita a devida comunic:1çtlo ii 

Cümura dos Deputados. 

E o st•guilllt' o pro}t'lo rt')t•ilado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' H9, DE 1978 
(n> Z.RHO-C/76, na Casa de origem) 

lnslitui o Ca~dastro de Promitentes Compradores dt.! lmôl'eis Ru· 
rals, Integrado no Sistema Nacional de Cadastro Rurul. 

O Congresso Nucionul decreta: 
t\rl. I~' E instituído o Cadastro de Promitcntes Compradores de !mó· 

veis Rurais, que integrará o Sistema Nacional de Cudustro Rural, criudo pela 
Lei nY 5.H6H, de 12 de setc:mbro de 1972. 

Art. 2Y Os ilgricultores, proprietários ou não, dc:sejando adyuirir lote., 
rur:tis através do Instituto Nacional de Colonizuçào e Reforma Agr{tri:t
INCRA, deverão upr~sentar, na rc:partiçào do Ministério da Agricultura a 
yuc cstejamjurisdicionados, petição que constará, basic11mente, do seguinte: 

I - camctcriLaçào do interessado; 
11- indicução da :1rc:1 pretendida, inclusive sua destinaç:io ut;rúri<l, no 

c;~so úe vir a explorú·la: e 
III- rc:cursos dispOniveis. 
Par<'1gr:tfo único. C:1bcrú ao Ministério da Agricultura cstabclc:ccr :1s 

pmticularidades técnic<IS que: forem necess{•rius c que dev:~m constar da pc· 
tiç:io, cuju validudc será ror dois anos. 

Art. Jv Cahcrú i1 Delcgaci:t doM inistério da At;ricultur:a, cm cat.la Es
tudo, verificar, junto ao órgão competente, u existência de terrus devolutas 
que necessitam ser colonizadas: somente após const;Uuda a inexistência das 
mesmus será solicitude ao Instituto Nacionnl de Colonização c Reforma 
Agrúriuaprcscnlilr áreas a serem licitadas entre os inscritos p:1ru cstn linulidH· 
de. 

P:trC1grufo únicll. As úrcas dcst:lcndas par<~licituçào devc:ri'io estar sub· 
metid:as ii serviço permanente de ('latrulhumcnto usrftrio, a fim de se cvil:lr o 
ingresso de pessous ni1o cudastmdas parti estu li nulidade c, portunto, dcspro
vidus de :IUtorizuçUo legal paru ocup:~çào dus refc:ridus terra~ rurais cm objelo 
de lotc::~mento rur:tl. 

t\rt. 4~ Estu lei cntmrú cm vigor nu datu de suu public:tçi'1o, 
t\rt. 5~" Revog:lm·sc: as disposiçõc:s cm contr(trio. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Vinna)- llem 9: 

Discuss;lo, cm turno único, doJlrojcto de Resolução nv 47, de 
197'>, de autnria dn Comissão Dirctoru, que ucrescentu pur(1gr:11'o an 
art. JHJ, du Resolução nv SH, de 1972 ( Regulumento Ad'minist rnti\'ll 
Jo Senado Fcderul), tendo 

PARECER, sob n~' 474, de 1979, da Comissão: 
-de Constltulçiio c Justlçu, favorúvcl, nos lermos de substitu· 

tivu que :tprescnta. 

~-' .,-~·,. '' 
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Sohrc a mesa, requerimento que scri1 lido pelo Sr. I~'·Sccrctúrio. 

r: lido ,. uprm·udo o ,\I'K/ÚIIfl' 

REQUERIMENTO N• 334, m; 1979 

Nos termos do art. 310, :11inea c, do Regimento Interno, requeiro adia
mento da discussão do l)rojcto de Resolução n~' 47, de 1979, a lim de ser feita 
nu sessão de 19 do corrente. 

Sala das Sessões, 13 de setembro de 1979,- Jarbas Pas.'iarlnho. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- De :1cordo com a dclihcr:u;iio do 
Plcnilrio, 1.1 m:1téri:1 volt:m't à Ordem do Dia da scss:1o do prôximo diu IIJ. 

O SR. PRESIDENTE (Lui1. Viuna)- llcm III: 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senudo 
n~' I, de 197M, do Senador Otto Lehmann, que revoga dispositivo d:t 
Lei n9 6.515, de 1977 e a!lera dispositivos do Código Civil c do Có· 
digo Penal, tendo 

I'ARECER, sob n• 47K, de /979, da Comissão: 
-de Consdluiçiio e Justiça, pela constitucionulidadc, juridil.:'i· 

dadc e, no mérito, favorável, nos termos do suhstitutivo que :tprc· 
scnl:l. 

Em discussão o projeto c o substitutivo da Comissão de Constituição c 
Justiç:t. (Pausa.) 

Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro cnccmtda :1 

discussão. 
Em votação o substitutivo, que tem prcfer~nciu rcgimcntul. 
Os Srs. Scn:tdorcs que o aprovam queiram permanecer como se encon· 

tram. (P:tusa.) 
Aprovado. 
Aprov;1do o substitutivo, lica prejudicado o projeto, 
A matéria vai à Comissão de Redação a fim de redigir o vencido p:1ra o 

segundo turno regiment;tl. 

E o .H'J:IIillft' o .l'llh.\'liWtil•o apro1·ado 

EMENDA N• 1-CCJ 
( Subslltutlvo) 

Revoga d/spos/1/vo da Lei"' 6.515, de Z6 de dezembro de 1977, c 
dá outras providências. 

Art. I~' E rcvog:1do o artigo JH da Lei n~' 6.515, de ~6 de dezembro de 
1977. 

Art. 2~' A presente ld entrari1 em vigor m1 duta de suu publicaçlio. 
Art. )1' Revogam-se us disposições em contr{trio. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Pass:~-sc, agon1, à :1prcciaçlio do 
Item /: 

Votaçlio, cm turno único, do Projeto de Resolução n~' 41, de 
1979, ;tpresentado pelo Senador Orestes Quérci:t, que cria Comissf1o 
P:1rl:tmcntar de Inquérito, destinada a investigar denúncias sobre 
violações de direitos humanos nos últimos dez :mos, tendo 

PARECER, sob n' 4KM, de 1979, da Comissão: 
-de Consthuiçiio e Justiça, pda constitucionulid:1de. juridici· 

d:1dc c, no mérito, contritrio, com voto vencido do Scnudor Nelson 
Carneiro. 

A discussão da m:ttéri:1 foi cncermda n:1 sessão ;mtcrior, tendo a vot:tçfw 
adiada por fali:! de quorum. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentudos, 

{P:tus:t,) 
Rcjeit<.tdo. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB -I'B)- Sr. Presidente, rcquei· 
ro vcrilicaçào da votação, 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Sendo evidente :1 fui ta de qtwrwu, 
cm plenftrio, u Presidência dcixu de proceder à verilicuçiio solicit:tdu, licundo 
a votução da mutéria udiudu pnru a próximn sessão ordin:lri:t, junt:tmente 
com o itc•m ~ da p:tutn, em fase de votuçiio. 

E o ,\'t'KIIintt• o ilc•m ruja mrucdo t; mliadu 

-Z-
Votação, cm turno único, Uo Requerimento n'~ 27N, de 1979, do Senador 

Leite Chaves, solicitando, nos termos do urt. 41H, inciso I, do Regimento ln· 
terno, a convocação do Senhor Ministro de Estado da lmhhtria c do Cumér-

i' 

óo, .loi"u1 Camilo Pcnna, para pre~tar c~clarccimcntm, pcr;mtc o ScnadtJ h· 
dera!, ~ohrc o cmpré~timo concedido i1 COPERSUCAR c ao Grupo Ata lia. 

O SR. J•RESJUENTE (Gastlio Müllcr)- A Prc!-tidCncia convoca o Se· 
n;1do hdcral p:1ra uma ~cs~:io cxtr:mrdinCtria a rc;diz:.1r·~c hoje, ü~ IX hor:t~ c 
JO minutm, dc~tinalla it aprcciaçJo Uu~ Projetas de Lei du Cúm:.tw n~~ 145. de 
197X, c 37, de 1979. 

O SR. PRESII>ENTE (Luiz Viun:t)- Esgotad:~ :.t m:ll~ria con.~tantc da 
Ordem do Dia. 

Tem a pal<tvra o nobre Sen~1dor Evelú~io Vieira, orador in~crito. 

O SR. EVELASIO VIEIRA (MDB- SC, Pronuncia o ~cg.uintc dis~.:ur· 
MJ.) - Sr. Presidente, Sr!-t. Senadores: 

Nüo ~erC1 cst;.t ;1 primeira vcl que trazemos ao plenário do Senado um :1~· 
~unto cuju impominciu, muito cm bom mobilize amplos ~ctorcs do Estado Uc 
Santa Catarina, excede o.~ seus limites tcrritoriuis, sendo do interesse de tollo 
u Pai~. 

Trut:t-~c d:1 Sidcrúrgicu Sul Cutarinense S.A.- SI DERSU L, dclinid:1 na 
Rcsoluçi'lo nl' 31, de 9 de julho de 1975, do Conselho de Não-Ferroso~ c de Si· 
dcrurgia- CONSIDER, U visw da neccssidudc de complementar o utcndi· 
mcnto do mcrcudo de não-planos comuns leves c médios c aços cspcci:lis, 
através de processo de redução direta, viu gaseificação de carvão-vapor. 

Espcr:tmos sinceramente, no entanto, que esta seja u úllimu vez cm que 
cstcj:tmo~ alinh;mdo as vant:~gcns para o Puís de scmelh:mtc cmprccndimcn· 
lll, situ alio na linha de untiga reivindicação de Sunta Catarinu. c não só. já 
que h;i muis de cinqücnta unos um Presidente da República, Artur Bcrnardc~. 
no Primeiro Plano Siderúrgico Nacionul, unteviu a criação de três grandes ~i· 
derúrgicus: uma no Vale do Rio Doce, outra no Vale do Paraopeba e final· 
mente cm Santa Catarina, tendo cm vis ti! as nossas reservas de minério de fer· 
ro c c:arvào. 

O Vale do Rio Doce dispõe hoje d.a USIMINAS c está cm implanwção, 
no V:1lc do Paraopcb:t, a AÇO MINAS, enquanto a SIDERSUL se dep:tra 
com resisténcias no todo injustilicadas. 

E importante, antes de tudo, observar que no projeto SIDERSUL prc· 
úominou úc~dc o inicio o objetivo da utilizução integral de insumos c 
mutérias·primas nacionais. 

Acreditamos, e por isso o ressaltamos, ser este um ponto positivo a ravor 
Uo referido empreendimento, uma vez que :1 nosso ver a gmndc f:ilh:1 dos su· 
ccssivos programus c planos nucionais de desenvolvimento tem sido :t pouca 
importância, neles, Uos recursos humanos e naturais existentes cm nosso ter· 
rittirin, os yu:lis ao longo do tempo não t~m merecido um :tprovcitumcnto 
4uc po~s;.a ser considemdo satisfatório. Dai, ser hoje um futo u dependência 
cm 4uc se encontra u cconomi:t brasileira, com destaque p:tr:t o campo da si· 
dcrurgi:t, cm que os processos cm uso utilizam carvão importado (para a pro
t.luc;lio de coque mct;tlúrgico) c óleo combustível derivado de petróleo, cuj<t 
maior p;1rte, todos subem, í: também adquirida no exterior. 

Por outro lado, Sr. Presidente, o emprego de insumos c m:ttérias·prima~ 
nacion:ds num projeto siderúrgico que al~m do muis inova cm termos de tec· 
nologia, signilica tamb~m economizar divisas c:sc:~ssus. E como precisamos 
cconomit:tr divisHs! 

Estimativas da C:1rtctru de Comt:rcio E,.,te~ior do Banco do Brasil -
CACEX. udmitem um dcYicit comercial da ordem de 1,1 bilhão de dólares. 
•tté a~osto último. 

Enyu:mto isso, segundo o Ministro da Fazendu, Karlos Rischbicter, :1 

dividu t:.xterna brasileira estit em torno dos 50 bilhões de dólares (O E.l·tculo de· 
S. Pcmlo, H-9-1979, Dívida Extcrnu já ttlcunça 50 bilhões). 

~I :tis gr:tvc aint.l:t fui a previsão, feita recentemente pelo Dircll1r da C,\. 
ct:X, Benedito Mllrcira, cm confcri:ncia na Escol:t Superior de Guerra. Uc 
um cl~j/cit comercial ucumulado de 40 bilhões de dÓlares até o linal de 19H4, 
c<tSll ~cj;tm m:mtid:ts as tendências utuuis do comércio e.xterior brasileiro c 
não scj:tm :tdol:ld:ts mcdid:1s internas rigorosas. 

Um dtjicir acumulado de 40 bilhões de dólares nu balança comercial.!'; 
uma previsilo para deixur a todos nós mais do que inquietantes. 

O certo é que a dificuldade que o País enfrenta se refere ao aumento das 
exportações, Não resta dúvida que isto é: dirícil, especialmente quando a 
m:tioria dos países industriais adota posições protecionistas, como forma de 
manter o nível de emprego em seus respectivos territórios nacionais. 

Ainda ontem, o Presidente Figueiredo se queixou do crescente protecio· 
nismo, que vem criundo harreirus sempre mniores à introdução dos produtos 
brasileiros em outros pulses, 

A melhor maneiru de responder a isto, economizando us escassas divisas 
obtidas com as vendus externas, é reduzindo importações, nnquc:les setores 
onde o llnlsil tem condições, 
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E o caminho para reduzir importaçõc:s C ampli:tndo :1 produçr1o intc:rn:1 
substitutiva, o que, no caso da SIDERSUL, alcança desde a primeira fase in
dustrial quando, para produzir ferro esponja, o redutor emprc:gado sc:rá o gás 
de carvão, até n obtenção do aço, por meio de energia elí:trica, 

Sr. Presidente, o projeto SIDERSUL tem enfrentado uma dum corrida 
de obstáculos, apesar do apoio recebido de todas camud:ts rcprescntaitvas do 
Estado de Santa Catarina: 

A pdcja tem sido difícil, mas apesar disso, a 5 de março do ano corrente, 
a SIDERBRÃS c o Estado de Santa Catarinu assinaram um Protocolo objc:ti· 
v ando .1ssegurar a implantação, no período 1979/1982, da 1: dmeira ewpa do 
empreendimento, constituída da unidade de redução direta para 430.000 to-
neladas; ano de ferro esponja. . 

Acreditávamos que o compromisso aliciai, depois da assinatura do men
cionado Protocolo, fosse irreversível. Mas Jogo nos primeiros meses du novu 
Administração Federal as resistências foram se avolumando, especialmente 
na área do Ministério da Indústria e do Comércio. O Ministro Camilo Pcnna 
tem apresentado diversas restrições ao projeto SIDERSUL. 

A primeira delas é a seguinte: 
-Prova da necessidade de mais uma empresa estatal, nus atuais circuns

tâncias. 
Reconhecemos que um dos compromissos assumidos pelo General João 

Figueiredo foi de reduzir a participação do setor público na economia. Ou se
ja, uma das linhas de ação administrativa federal estâ definida no sentido da 
privatização da atividade económica. 

No entanto, Sr. Presidente, à luz da realidade atual brasileira, este com· 
promisso não pode ser conduzido de forma absoluta. 

Vivemos um momento de séria crise energética, cujos reflexos sobre o 
balanço de pagamentos com o exterior e sobre o nível interno dos preços são 
por demais conhecidos. 

Além disso, a economia brasileira oferece ainda oportunidades de inves
timento que são bem mais atrativas que o ramo siderúrgico, por exigirem um 
nível de recursos bem menor c uma taxa de retorno mais elevada, 

A ação do setor público num quadro assim não pode ser considerada 
desfavorável, até mesmo ao setor privado, pois não concorre dirctamcnte 
com ele. No caso da SlDERSUL, acreditamos que o investimento público te
nha um papel inccntivador à atividade do empresário privado, pelas novas 
perspectivas de investimentos abertas pelo empreendimento, investimentos 
estes ao alcance do pequeno e médio cmpresârios, na indústria e no comércio. 

Cremos que um tipo de açilo do setor público assim, cm que o investi· 
menta de recursos vem garantido de uma alta reprodutividudc, seria bastante 
para justificar o projeto. Se, ainda mais considerarmos que a via tecnológica 
oferecida pelo empreendimento representa a reversão de um quadro de exccs
~iva dependência de redutores importados, fica difícil, aí sim, provar a desnc· 
msidade do projeto SIDERSUL. 

Mas discutamos, Sr. Presidente, a segunda ressalva ao projeto SI DER· 
SUL oferecida pelo Ministro Camilo Penna, cujo teor é o seguinte: 

- Prova de viabilidade da implantação do Projeto cm um sctor utingido 
pela redução dos investimentos do Governo, 

Sr. Presidente, ao que parece muitos dos nossos economistas c adminis· 
tradores públicos começam a se convencer que a redução de investimentos 
não é o melhor caminho para controlar o aumento dos preços. 

O Sr. Aloy•lo Chom (ARENA - PA) - Permite V. Ex• um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Com a maior honra, den· 
tro de instantes, apenas para completar a própria resposta que estou dando 
ao terceiro óbice levantado pelo Ministro Camilo Penou. 

Isto, porque, adotada essa providência, os preços continuam a subir, 
com um duplo prejuízo: económico, porque a economia pára de crescer, c so· 
cial, pelos males que a intlaçi'lo causa aos salârios dos trabalhadores. 

E mais, temos que gerar I milhão c 300 mil empregos novos acuda uno; 
portanto, a redução de investimentos nilo é o melhor remédio, cm cspeciul 
quando a economia necessita criar condições de adaptação a um quadro ex· 
terno de recursos energéticos escassos c preços cadu vez muis altos. 

Cabe considerur também um outro aspecto, qual seja uquele relativo à 
desconcentração industrial. Esta é, sem dúvida ulguma, oportuna, pclus rc· 
percussões econômicas que dela poderão :1dvir, pois no caso do projeto SI· 
DERSU L, n sua instalaçi\o no sul do E~tado de Santa Cuturinuudquire umu 
outra relevância potencial, pois 11 área escolhida, dentro do conjunto cst:l· 
dual, apresenta umu renda p1•r capita cm torno de 30 por cento inferior ii mé· 
dia c:~turinc:nsc:. · 

A viubilidude de um projeto deve ser consideruda nUo apcnus pelo üngu
lo puramente contúbil, mas tendo tambl:m cm vista o grau cm que esse rcpcr· 

cutc sobre uma determinada comunidade. Eu mc:dida, ilÍ, é o seu beneficio 
:o;ocial. 

Ouço, com grande alegria, o Senador Aloysio Chaves. 

O Sr. Aloysio Chaves (ARENA- PA)- Nobre Senador Evelásio Viei
ra, desejava do eminente colega, cm primdro lugar, uma informuçUo, já que 
V, E."<' tem o completo domínio deste assunto. H :i interesse da iniciativa pri
vada cm ussumir a rc:sponsubilidadc desse projeto c cxecut:í.·lo de: imediato? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Durei a resposta. 

O Sr. Aloyslo Cluncs (ARENA- PA)- E depois disso desejo, enti\o, 
complementar a observação que tenho ao pronunciamento de V. Ex• 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Primeiro quero fazer uma 
colocação pessoal, a!iás uma renovação. Defendo sempre a prioridade, em 
quulquer empreendimento, da iniciativa privada; quando esta não é capaz, ou 
quando não tem interesse ou tem inibição, defendo a presença do capital esta
tal; quando ainda o cu pi tal estatal não tem condições , c dentro de interesses 
rigorosamente nacionais, aceito a presença do capital estrangeiro, defenden
do inclusive uma associação desse desenvolvimento cconômico, buscundo os 
seus reflexos sociais. 

No caso da SIDERSUL, cm Santa Catarina, os empresários cuturinenscs 
tém interesse no empreendimento, têm interesse de participar no empreendi
mento porque reconhecem-no rentável, não com retorno imediato, mas a mé
dio, a longo prazo, porque entendem que esse empreendimento 1:1 significarâ 
muito no dcsenvolvimenbto de uma ârea deprimida economicamente, mas 
principalmente porque representa muito naquilo que vai proporcionar na re
dução das importações brasileiras. 

Ocorre que o emprcsârio catarinensc, que tem uma grande capacidade 
gercncial, é desprovido de recursos financeiros capazes, suficientes, para intc
gralizar este capital. Por outro lado, o Governo de Santa Catarina tem o 
muior interesse, mas não tem recursos financeiros suficientes para, associado 
à iniciativa privada de Santa Catarina, materializar o empreendimento. Dai, 
a razão do Governo do Estado c os emprcsârios de Santa Catarina virem, 
constantemente, bater às portas do"i Ministérios cconõmicos de Brasília, res
ponsáveis por esse sctor, para pedir o apoio, a participação do Governo Fe
deral, a participação do Estado, na implantação desse empreendimento. 

O Sr. Aloysio Chaves (ARENA- PA)- E quanto às grandes figuras 
do empresariado nacional de outras áreas, foru do Estado de V. Ex•, nuncu 
manifestaram interesse cm executar o projeto da SIDERSUL? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Empresários de Sào Paulo 
já têm manifcstudo interesse, assim como empresários da Alemunha c da 
França, mas não com aquela contribuiçilo substancial para se implantar, de 
imediato, essa Sidcnírgica. 

O Sr. Aloy>io Owves (ARENA- PA)- Permita-me prosseguir na obser
vação que estava fuzcndo uo pronunciamento de V. Ex• Eu recebi um dossiê 
enviado pelo Governo de Santa Catarina, com uma exposição completa ares
peito do projeto da SIDERSUL, cuja leitura fiz c que me deixou uma funda 
impressão. NóS estamos, porém, num campo polémico, tanto sob o ponto de 
vista doutrinârio, como de politica administrativa. Hã uma tendência para a 
desestatização, c, ao mesmo tempo, se pede ao Estado que assuma u respon
subilidade de certos projetas que deveriam ser da iniciativa privuda. Reco
nheço, como V. Ex•, há algumas áreas nas quais a iniciativa privada não tem 
interesse. Chegamos então no campo do intervencionismo econõmico. Esta é 
uma questilo extremamente diflcil de se deslindar. Aos corifeus do interven
cionismo t.-conômico, como Dupont-Whitc, a que disse: "O Estado~ o individuo 
menos a paixão", O Estado é uma cntidude tüo perfeita que ele pode fazer tudo. 
"-1 us o libcrulismo munti:m-se fiel à tese completo1mentc diferente. 
Creio que no meio termo hâ de se situar uma posição lúcida c coerente, se nós 
levarmos cm conta, sobretudo, as condições de desenvolvimento do nosso 
Pais. Creio que hã faixas, hú âreas cm que o Estado, realmente, deve intervir, 
inclusive, para realizar atividadcs industriais, bancárius, ou de qualquer outra 
natureza; há setores, como de infra-estrutura, como de energia clí:tricn, paru 
os quuis não há uma motivação imediata da iniciativa privada. E à medida 
cm que o desenvolvimento nacional se amplia, há de se restringir essa fuixu de 
intervenção. Ela é, pois, muito mais ampla nos países cm desenvolvimento, 
onde há problemas pura os quais a iniciativa privuda nilo tem capacidade li
nunccim, não tem capncidadc empresarial, nl\o tem know·lww. não tem inte
rc:ssc:, não tem moti\'uçilo; c há ãreus onde ela pode: ntuurcom compktll êxito. 
Ncssus o Estado pode se: posicionar, retirando-se de algumas, quando pos!;j. 
vcl, desde que não s~:jnm atividades de: nuturczu pLiblic:1 essenci:lis e vincult.l· 
dus uo bcm·cstur du comunidade nacional. Portanto, com relação 11 SI DER
SUL, reputo perfeitamente justo o pleito do Estado de V. Ex•, d:t população 
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de Santa Catarina, das classes empresariais do seu Estado, Parecc·mc que 
uma solução consentânea com a realidade brasileira seria encontrar uma 
composição, uma fórmula mista que permitisse associar à iniciativa privadu 
nacional, recrutando capitais, cm Santa Catarina c em outras áreas, a contri· 
buiç~o oficial, estatal, da União, do Estado c ati:: de Municípios, onde se loca· 
liza esse empreendimento, para de qualquer maneira tocA-lo para frente, cm 
bencncio do desenvolvimento do seu Estado, e, sobretudo, dando vitalidade u 
um projeto que me parece também fundamental ao processo de desenvolvi· 
menta nacional. 

O SR. EVELASJO VEJRA (MDB- SC)- Estou inteiramente em con· 
sonância com V. Ex• reafirmando que o em presAria catarincnsc está de fato 
associado ao Governo de Santa Catarina. Participa, colabora, deseja a 
implantação desse empreendimento, o Ministro de Minas c Energia, Senador 
Ccsar Cais; participa também o Vicc·Prcsidcntc da República, Presidente da 
Comissão Nacional de Energia; a SIDERBRÁS também. Apenas o Sr. Cami· 
lo Pennu de Minas Gerais, Ministro da lndCastria c do Comércio, é quem estA 
col1.1cando obstáculos nesta aspiração de Santa Catarina. nesta aspiração que 
é do Brasil, E isto é que não compreendemos, porque os argumentos con· 
trárias, oferecidos pelo titular daquela Pasta, foram de imediato pulveriza· 
das. Mas ele insiste cm dificultar o surgimento do empreendimento que diz 
mais aos interesses do Brasil que do próprio Estado de Santa Catarina. 

Prossigo Sr. Presidente: 

Cabe ver, Sr. Presidente, a última ressalva no projeto SIDERSUL, feita 
pelo Ministro da Indústria c do Comércio, Sr. Camilo Pcnna, que t: a seguinte 
- Camilo Pcnna: acho que não tem pena de Santa Catarina. que não tem 
pena das divisas que estamos gastando com a importação de coque. com a 
importação de combustível, para as demais siderúrgicas neste País -

Diz ele o seguinte: 
-prova do real interesse nacional num Projeto cuja tecnologia exigiria 

subsídios internos ou externos. 
Neste ponto é importante considerar que a obtenção da gás do carvão é 

um procc.liiso pioneiro cm nosso País. sujeito ainda a desdobramentos que po· 
dem reduzir ainda o seu custo. Não devemos esquecer que a tecnologia :nua! 
do petróleo não surgiu de um dia para a noite c o preço de um barril desse 
produto é decorrência de mais de 100 anos de avanços tecnológicos, 

Por outro lado, o ôleo combustível e outros derivados de petróleo são 
fortemente subsidiados, dentro do objetivo de proporcionar insumos a preços 
compctitivos a setorcs industriais admitidos como fundamentais na estratt:gia 
de crescimento do Pais. 

Portanto, subsidiar o gás de carvão não seria nenhuma novidade, espe
cialmente tenda cm vista as perspectivas oferecidas pelo projeta SlDERSUL. 

Vejam. Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Sr. Camilo Penna acha que o 
Projeto SIDERSUL não pode ser implantado, porque depende de um insigni· 
ficante subsídio ao empreendimento, Pois bem, o Brasil está dando subsídios 
cm vários sctorcs; por exemplo, para us exportações manufaturadas: os subsi· 
dias vào este ano' a 300 bilhões de cruzeiros e pior de maus empresA rios brasi
leiros que se utilizam desses recursos subsidiados pela população brasileira, c 
esses empréstimos, no mercado aberto. nu especulação financeira, recebendo 
do Governo, da povo, financiamentos com o custo de 8% ao ano, c lançando 
a mercado linanceiro para receber até: 60%. Tem mais: quanto a isso o Minis· 
tro C.1milo Penna não levanta a sua voz. não cria dinculd:Jdcs; lica silencio· 
so, mus num empreendimento desse, da SIDERSUL, que diz mais pelo inte· 
ressc do Brasil, o mineiro Camilo Pcnna é contrária, 

O Sr. ltamur Franco (MDB - MG) - Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (M DB - SC)- Ouço a voz de Mi nas Ge· 
rais, que espero seja de soliduriedude ao gradil, nüo é 11 S~nta Cutarinu. 

O Sr. Itamar Franco (M DB- MG)- Aliás, Senador Evelúsio, essa voz 
nuncu lhe faltou com a solidariedade, no seu projeto SIDERSUL, inclusive 
tive oportunido1de de lembrar num dos pronunciumcntos de V, Ex• nesta Cu· 
sa, o caso doi minha Cidade, Juiz de Fora, no Projeto Mendes Júnior. Aindu, 
dwmci a :1h:nçào, particularmente, quundo V. Ex• falou nu redução de invcs· 
tirncnto no se to r público, sobretudo visundo o controle infl;:1cionúrio. A Opo· 
~içào, ncstu Cusa. tem defendido às vezes esta rcduçtlo, mus, ela tem lembru· 
Uo, tambêrn, que o Governo precisa investir no se to r público, dentro de prio· 
r idade~. Nl1o C inve!ltir corno falem às vezes, como o fel, evidentemente como 
urna ferrovia importomte- como cru a Ferrovia do Aço- mus o fel sem o 
devido pl:mejarnento. E prometendo, inclusive, :1 qucst11o duquclu ferrovi.:l, 
cm mil dias, sem sequer ter plano, sem ter cronograma de obras. Mas, quun· 
do\', E.'' f:lla no r"linistru mineiro- o qu:1l evidentemente merece, pelo me· 
nns uté ;1gura, o~ nos~os api:Jmos pela maneira corno vcrn sc condu1indo no 
~cu Mini~ti:rio- cu estranho só uru aspecto lcmlm1do por V. Ex•, porque 

quando Secretário de Minas, do Governo mineiro, o atual Ministro Camilo 
Penna defendia, violentumentc, como nós mineiros defendemos, a chamada 
desconcentraçiio industrial. V. Ex• sabe muito bem que essa conccntmçiio in· 
du ... trial por aí, em território paulista, aí está presente e não é apenas Minas 
Gcmis que protesta contra essa concentração existente Já, são todos os Esta· 
dos que querem exatamcnte essa política de desconcentração industrial. In
clusive, o 11 PND - c agora já se fala até: no III PN D que vai chegar por 
uí agora - preconizava (uso o verbo no passado) essa desconcentração in· 
dustrial. Quer dizer que, os argumentos apresentados por V. Ex• em relação 
ao projeto SIDERSUL são realmente argumentos que o Ministro não pode 
desconhecer. E vou mais além, Senador Evelúsio, me alongando um pouco 
neste aparte, face à intervenção do Senador Aloysio Chaves, tem V. Ex• o 
caso de Juiz de Fora. Em 1970 se imaginou- c já o disse aqui no Senado
uma siderúrgica para 600 mil toneladas. O Governo com a sua mania de eco· 
no mia de escala elevou o projeto para I milhão e 200 mil e depois para 2 mi· 
lhões de toneladas, para o sctor de não-planos. Pouco depois surgiu já o 
problema d<t AÇOMINAS trabalhando quase que no mesmo sctor da inicia
tiva privada, que era o Sctor da Siderúrgica Mendes Júnior, com a AÇO MI· 
NAS do setor governamental, trabalhando cm Minas Gerais. no sctor de 
não-planos. Hoje, felizmente, essa diversificação já está praticamente defini
da cm relação à Mendes Júnior c a seta r AÇOM I NAS. Mas, queria chamar a 
atenção de V. Ex• para essa experiência c para o que aconteceu conosco, Des· 
de 1970 fala-se nessa siderúrgica, c o Brusil continua importando não-planos, 
e só agora, Senador Evdásio Vieira, ao que parece, o Governo Federal vem 
dar o seu aval definitivo à Siderúrgica Mendes Júnior cm Juiz de Fora. Mas, 
vcju V. Ex•: primeiro, o Governa da cidade tem que asumir o compromisso 
de 25 milhões de dólares, o Estado de Minas Gerais teve, também, que parti· 
cip;u do empreendimento da Siderúrgica Mendes Júnior c, evidentemente, 
agora a própria holding nucional, através da SI DER BRAS, vai participar do 
empreendimento, Era a contribuição que cu queria trazer a V. Ex•, chamando 
a atençJo para esses aspectos do utraso que pode ocasian<~r à economia nu· 
cional, ao programa siderúrgico nacional com projetas de maturação demo· 
rada, q uc demoram 3, 4, 5, 7 anos para começar a iniciar sua produção. E 
quero trazer, mais uma vez, como representante das Minas Gerais, defensor 
tambt:m da desconcentração industrial, os nossos aplausos pelo pronuncia· 
menta de: V, Ex• 

O SR. E\'ELÂSIO VIEIRA (MDB- SC)- Somos gratos à bela con· 
tribuição que V. Ex• presta c, também, à solidariedade que dá a um emprcen· 
dimento que tem por finalidade buscar o desenvolvimento de Sant:l Catarina 
c do Brasil. reduzindo importações e gerando uma tecnologia genuinamente 
nacional. 

Mas, Sr. Presidente, diante das resistências aliciais ao empreendimento, 
c compreendendo que para Santa Catarina importa bem mais a instalação de 
uma usina siderúrgica no território do Estado, surgiu uma alternativa que 
prescinde do carvão-vapor, mas mantém o objctivo de serem utilizados insu· 
mos de origem nacional. 

Esta alternativa busca produzir aço com base no carvão nacion;tl e cncr· 
gia elétrica. Muito embora vantajosa sob o ponto de vista de utilizar insumos 
originários do nosso território. o carvão a ser usado é do tipo metalúrgico, 
cujas reservas nacionais são bem inferiores ao carvão·vapor. Por outro lado, 
o carvão metalúrgico a ser usado, caso seja aceita esta alt.crnativa. pode ter 
um teor de cinza de 25%, quando os processos siderúrgicos clâssicos exigem 
um carvão a 18%. Sendo assim, as reservas nacionais dobram em termos de 
carvão ncccssâria à produção de uma tonelada de aço, 

Acreditamos que esta última alternativa, Sr. Presidente, confere também 
com os interesses nacionais, que precisam ser preservados nesta difícil quadra 
do nosso desenvolvimento econõmico. 

Fica, com ela. atendido um objctivo de fundamental importância no mo· 
menta, qual seja o de preservar divisas escassas c obtidas com sacrifício. 
Igualmente a visão do estadista, presente cm Artuf Bernardes, é tornada rea
lidade·, cinqUenta anos depois. pelo aproveitamento do carvão catarinensc 
num empreendimento implantado dentro do próprio Estado, 

Sendo assim, esperamos que desta vez haja uma compreensão maior do 
problema, e os obstáculos a vencer passem apenas a ser aqueles da construç~o 
da usina c seu posterior funcionamento. 

Amanhã o vicc-Prcsidente du República, Dr. Aureliano Chaves, que é: 
também o Presidente da Comissão Nacional de Energia, estará na Capitul de 
Sunta Cuturinu. Meu Estado cstà na expectativa de que o Vi1..-e·Presidentc da 
Rcpúbli"ca anuncie u palavra oficial cm fuvor da Siderúrgica Sul-Cutarinensc, 
Não é com export<tçõcs altamente subsidiadas que vamos eliminar o gruvlssi· 
mo problenm do balanço de pagamentos, mas principalmente com u redução 
de: importações naqueles setorcs em que temos condições pura tal, como o si· 
dcrúrgko, o de combustivcis líquidos, o de alimentação c de outros. 
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O Sr. Humberto Luccnu (M DB - PB) - Permite V. Ex• um aparte'? 

O SR. t:Vt:L,\SJO VIEIRA (MDB- SC)- Ouço o Senador Humhcr· 
to Lucenu, da Paraíba, com a m:lior alegria, 

O Sr. Ilumberro Lucena (MDB- PB)- Cumprimento V, Ex• pela obs
tinada defesa que faz ao projeto du SIDERSUL, que é da maior importünci:1 
não só paru Santa Caturinu como para toda a economia brasileira, como dei
xa patente o seu pronunciamento. Com relação no esquema de participação 
no capital da empresa, aspecto que se nos afigura fundamental para a sua im· 
plantação, gostaria de lembrar a V, Ex• que, além do capital privado, além da 
pre~ençil do E~tado de Sunta Cutarinu, utravés de uma parcela de seus recur· 
sos, o Governo Fedem/ poderia também duro seu concurso, porque o Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômica, se não me enguno, dispõe de 
meios para esta finalidade, isto é, para participar, como banco de fomento da 
produção cm projetas de alta relevância na economia do Pais. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- A participação nnanceira 
que Santa Cutarina solicita ao Governo Federal é relativamente pequena; um 
bilhão c novecentos milhões de cruzeiros. Não é uma importância astronômi
c:l; é uté insignificante se considerarmos u relevância de empreendimento, 
para o desenvolvimento do Brasil, o que significará na redução de impor· 
taçõcs, o que significará em termos de produção de aço para exportação, 
qu<~ndo formos auto-suficientes, e o que furá pelo desenvolvimento de uma 
tecnologia genuinamente verde-amarela. Mui to mais recursos o Governo tem 
esbanjado por aí afora, sem a miníma perspectiva de retorno, 

O Sr. Josó Lins (ARENA -CE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Ouço o aparte de V. Ex• 

O Sr, Josó Llns (ARENA- CE)- Senador Evelásio Vieira, eu tambóm 
comungo do mesmo pensamento do nobre colega Senador Humberto Luce
na, e desejo parubeniznr V. EK• c o seu Estado ... 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC)- Muito obrigado, 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- ... pelo esforço que V, Ex• vem de
dicando à implantação desta unidade industrial que eu sei ter uma sisnifi
cacilo extraordinária para os catarinenscs, Eu traria uma experiência que tal
vez sirva para V. Ex• tirar alguma ilação. Em primeiro lugar, o Nordeste e 
Santa Catarina estão muito próKimos, porque o Nordeste e Santa Cuturina vi· 
vem a necessidade de programas especiais que os ajudem a acompanhar essa 
marcha acelerada do Brasil em busca do seu desenvolvimento. Então, nôs te
mos que lutur pelo estabelecimento de unidades, produtivas que tenham po· 
der de germinação. mesmo que essas unidades, na sua implantação, exijam 
certo sacrifício de custo c até algum investimento a fundo perdido, Concordo 
com a posição de V. Ex• quanto à gradação nas opções de capital, desde o ca
pital privado, estatal, internacional. A maneira que V. Ex• escolhe, as con
dições de entrada de cada uma dessas parcelas é muito judiciosa e equilibra
da. É importante que se tenha consciência que a poupança externa pode aju
dar ao nosso desenvolvimento, contanto que ela venha para ajudar e não para 
explorar pura c simplesmente. Fizemos no Nordeste uma experiência desse 
tipo da SIDERSUL. A SUDENE implantou, no Brasil, a primeira unidade 
siderúrgica, utilizando o redutor gás. Essa unidade foi implantudu na década 
passada, em Salvador, utilizando gás de petróleo que era muito barato. Mas, 
essa unidade vem sofrendo as maiores dificuldades para se manter equilibra
da; no momento, pelo que sei, as cotas dessa unidade de produção estão cm 
vermelho. Com o aumento do custo do petróleo, o gás subiu c, com a subida 
do preço do gús, essa unidude estfl passundo, cadu vez milis, por muiores difl
cu\d:ldcs. Então, se V. Ex• pretende instalar uma unidade de redução de mi· 
nério de ferro no seu Estado, utilizando o carvão que é uma riquezu local, é 
muito justo. Apenas, gostaria de fazer a seguinte indagação: V. Ex• diz que a 
Governo tem subsidiado muitos empreendimentos. l! verdade, tem subsidiu
do, e deve subsidiar nu medida em que isso for necessário, para fazer o nosso 
desenvolvimento e até para ajudar essas regiões mais pobres. Mas, pelo que 
sei, o carvão jú tem um subsidio muito grande. O carvão está sendo vendido 
por 1/H a I/ 10 do preço de custo pura incentivar o seu consumo; ugoru, cu 
nilo conheço o projeto du SIDERSUL, mas, em tese, sou fuvorávelu ele, por
que o problema de V. Ex• é um problema de desenvolvimento económico, de 
beneficio para o povo, essa experiência da unidade da Bahia c essa infor· 
mução de que o curvilo está sendo vendido - não me lembro bem - entre 
1/5 al/10 do preço de custo, se tudo isso for levudo cm contu c se lhe ucrcs
ccnturmos o conhecimento de que siderurgia nunca foi atividdude muito lu
crativu, esses parâmetros podem servir pura u análise da posição do Ministro 
du Indústria e do Comércio, sem, naturulmente, querer tirur quulquer iluçilo, 
no momento. Porque, em tese, sou fuvorltvel à desconcentraçi\o e U ujuda do 

Governo Federal às regiões que precisam, puni ucompanhur o desenvolvi
mento do País. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. EVEÜSIO VIEIR,\ (MDB- SC)- Agradeço, profundamen
te, o apoio de V. Ex•, na qualidade de representunte do Ceará e, principal
mente, na qualidade de V ice-Líder do Governa nesta Casa. 

Diria a V. Ex' que estamos reivindicando o mesmo subsídio, a mesmo 
nível, que o Governo concede para o óleo combustível que a nossa siderurgia 
usa. Pois bem, eliminados aqueles subsídios, nós também não precisaremos 
dessa ajuda, rorquc aí terã preço normal, teremos condições de produi'.ir 
sem nos preocupar com esse aspecto, 

O Sr. Josó Lins (ARENA- CE)- Nesre ponto, perguntaria a V. Ex• se 
o preço do carvão para ser gaseificado não é o preço de mercado em Santu 
Catarina, que tenho absoluta certeza de que é altamente subsidiado. 

O SR. EVELÁSIO VIERA (MOS -SC)- Não enrendi hcm, Senador. 

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- O preço do carvão hoje- preço de 
venda ou preço de aquisição pelo consumidor -é subsidiado. O Governo 
vende o carvão por um preço muito menor do que o do custo. E nlio sei se a 
SlDERSUL já incluiu ou já considerou no projeto esse subsídio. 

O SR, EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Nüo, Teria que haver um 
subsídio novo. 

O Sr. José Lins (ARENA - CE) - Maior ainda, 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Pelo menos ó o que estou 
informado, mas é no mesmo nível do subsidio dado relativumcnte aos demais 
produtores nesta área. 

Sr. Presidente, vou concluir, mas ouço antes o Senador Gabriel Hermes. 

O Sr. Gabriel Hermes (ARENA- PA)- Nobre Senador, li todo o pro
jeto que tive oportunidade de receber, do Governador do Estado de V. Ex•. 
que foi um antigo companheiro meu nu Câmara dos Deputados e continuou 
sempre meu amigo. Li-o, e com muita atenção, mesmo porque considero 
tudo que se refere à energia do maior interesse para o Pais e, logo, merecedor 
du nossa atenção e é até obrigação nossa dele tomar conhecimento. Quando li 
o projeto, lembrei-me do que vi na Alemanha, quando visitei as minas de car
vlio fraco, fraquíssimo, e levado por técnicos alemães da KWU. E essa visit:l 
se prendia ao carvão, por que estou agora lutando e encontrando toda a sim
patia por parte do Ministro Cesar Cais, das Minas c Energia, ou seja, paru 
com o carvão do Rio Fresco, lá no meu Estado, aproximando-se da área onde 
está o ferro dos Carajás. Cheguei à seguinte conclusão da minha leitura c do 
que vi na Alemanha: Qualquer esforço que o Governo Brasileiro dcspend:~ 
com recursos c outras sortes de apoio e incentivas, está fazendo um benefício 
ao País; não está ajudando uma área, está ajudando uma área pequeninha 
como o Estado de Santa Catarina a poder melhor ajudar ao Brasil. E tudo 
que fizermos para poder produzir coisas que nos faltam, como o aço e ferros 
de melhores qua\idudes, estaremos servindo ao nosso País e nos preparundo 
pura aquilo que temos necessidade de fazer: exportar as nossas matérias
primas bcneliciadas, Sr.·Senador, lute e conte com o nosso apoio, na certeza 
de que o Ministra das Minas e Energia tem a maior simpatia pelo projeto de 
V. Ex•. Tive a oportunidade de verificar isto na semana passada, quando csti· 
vc na casa do Ministro, onde vi sobre a sua mesa de trubalho esse projeto, 
esse estudo. Por este motivo, digo a V. Ex• que lute, certo de que V. Ex• e o 
Estado tão rico c tlio bem dotado de elementos humanos como Santa Catari· 
nu, cst:mdo apoi:1dos pelo Governo, têm a simpatia do Governo hmsileiro. E 
nós só temos u ganhar com esse apoio que damos a Santa Catarina nas su:~s 
reivindicações puru produzir, e esperamos que se aproveite melhor o seu car
viio, Congmtulo-mc com V. Ex• c rcufirmo: nu Alemanha, curvilo muitus ve
zes inferior ao de Santa Catarina está tendo hoje excelentes aproveitamentos. 
Minhas congratulações ii V. Ex•. 

O SR, EVEI.ÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Muito obrig11do 11 V. Ex• 
pela contribuiçilo e pelo apoio que presta a este empreendimento caturinense 
pura servir aos interesses do Brasil. 

Sr. Presidente, voltou reafirmar que, hoje, hú umu grande preocupuçi\o 
com o bu\anco de pugumentos, estamos com uma divida cxternu de 50 bilhões 
de dólares, hoje, ou I trilhão c meio de cruzeiros: e, uté o final do ano, poder(! 
ir de 52 u 53 bilhões de dólures. Por outro lado, segundo o Sr, Benedito Mo
reira, titular da CACEX, o nosso déficit nu buluncu comercial ucumuludo uté 
74 deverá cbegur 11 4U bilhões de dólares, I trilbüo c 200 bilhões d~ cruzeiros, 
em números redondos. 

O Governo está preocupudo, realiza esforços, reconheço, no sentido de 
numcntar u~ exportações puru atcnuur esses problcmus sérios, gruvfssimos, 
mus {;preciso, uo mesmo tempo, udotur medidus no sentido de diminuirmos, 
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rcdui'.irmos as importaçõc:s naquilo que é possível, naquilo que po~samo~ 
substituir. Por exemplo, estamos este ano, gastando de I bilhão c meio a 2 bi· 
lhõcs de: dólan:s na importação de alimentos, de carne, leite, ovos, trigo, ar· 
roz, milho, etc, quando poderíamos estar produzindo tudo isso no Brasil. 

Tcrí<lmos uma redução, no mínimo, este ano, de I bilhiio c 500 milhõc~ 
de dólares nu pauta de importação, 

Poderíamos, ainda, estar reduzindo u importação de petróleo, se estives· 
semos udotado, desde 1974, pelo menos, uma política energética direcionadas 
para a produçilo do álcool anidro, carburantes, gás, cnlim, outros sucedâneos 
para a gasolina, óleo diesel, o combustível. 

1:. preciso agirmos com inteligência, com sabedoria, atacarmos as expor· 
taçõcs naquilo que é possfvel, sem esses subsídios excessivos que estilo enri
quecendo meia dúzia de empresas, principalmente as multinacionuis, cm de· 
trimento dus empresas brasileiras, cm detrimento do próprio Governo. 

1: preciso olharmos paru a reduçüo dessa importação, temos condições de 
fazt. .. Jo. A impluntuçào da SIDERSUL dar-nos·ú pos.'iibilidadcs de reduzir 
as nossas importações. Esperamos que o Ministro Camilo Penna venha a fa· 
zer coro não só com os catarinenses, mas, também, com os seus colegas da 
área econõmica que estão prestando apoio a esse empreendimento, pura que 
o Brasil possa usufruir dos beneficias que virú a proporcionar a Siderúrgica 
Sul Cutarinense S/ A. 

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

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Jaison Barreto, (Pausa.) 

S. Ex• não está presente, 
Concedo a palavra ao nobre Senador Orestes Quércia. (Pausa.) 
S. Ex• não está presente, 
Concedo a pal:IVra ao nobre Senador Dinartc:: Mariz. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN. Pronuncia o seguinte dis
curso.) - Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

Sempre que ocupo esta tribuna, cm sua maioria ou quase em sua totali· 
dadc. nestes últimos tempos é para comc::ntar assuntos nordestinos. Não po· 
dcria, Sr. Presidente c Srs. Senadores, deixar de analisar a situação que esta· 
mos vivendo, nesta fase, cm relação à minha região, o Nordeste tão sofrido, 
como habitualmente costumamos traduzi-lo. 

Mas, hoje, venho a esta tribuna não só para prestar uma homenagem, 
como também, trazer uma mensagem de agradecimento ao Governo, cm re· 
lação às medidas adotadas para a minha região, e, sobretudo, convocar os 
nordestinos a participar nesta hora, de uma reformulação, colaborar com a 
bo:1 vontade do Presidente Joilo Figueiredo cm relação aos intcresst:s da no~· 
sa região. 

1:, sem dúvida, Sr. Presidente, pela primeira vez, que o Nordeste recebe 
um auxilio direito, quando o homem, o operário rural é atendido no seu pró· 
prio hahilal, no seu campo de trabalho, sem se deslocar, como faziu antig•1· 
mente, pura us frentes improdutivas de trabalho, formando ussim, duus frcn· 
tes de fome, a da família, que ficava aguardando a repartição do salário min· 
guudo que recebia, c a sua própria, que tinha que dividir, também, para rcsis· 
tir às necessidades para a sua manutenção. 

Hoje nilo, Sr. Presidente, hoje o Governo achou por bem assistir o trab•1· 
lhador na sua própria casa, digamos assim. Ele não precilla sofrcr nenhuma 
mudança, nenhuma solução de continuidade no seu trabalho, i: como se tivé~· 
semos um ano abundante c não lhe faltasse o trabalho de que ele vive pura a 
nwnutcnçào da sua famili:t, E mais, Sr. Presidente, o emprego, no momento, 
do trabalhador rural, na sua função,(: a segurança nossa, nào só da regiilo, 
mas também do Governo de receber, umanhil, uma contrapartida pelo truba· 
lho agora desenvolvido, quando chegarem as chuvas para a semeadura que 
serú feit:l com aquele labor realiludo, preparando u tcrru para dius melhores, 
par:1 n colheita abundante c compcnsudora. 

Tenho u impressilo de que esta é uma hora de nós, do Nordeste, indepcn· 
dente de legenda partidúria, cxaminurmos, colaborarmos, frontalmente, com 
o Governo que nos está acenando com medidas eficientes cm defesa dos intc· 
resses do homem do campo. 

Sr. Presidente, tenho 11 impressão de que é hora de esquecermos a qucs
tilo de legendas partidárias c levarmos u nossa co\uboruçilo ao Governo: uma 
coluboraçilo eficiente c talvez modificando dispositivos constitucionais, pum 
que fique delinitivamente dentro do nosso Estatuto maior u defesa dos inte· 
rcsses do homem do Nordeste, 

O Sr. José Uns (ARENA- CE)- V, E•• me permite um aparte, nobre 
Senador'! 

O SR. lliNARTE ~IAI!IZ (ARENA - RN)- Pois nua. 

O Sr, Jo~é l.in~o (A R E~A- CE)- Nobre Senador Dinartc Marit. que· 
r o congratular-me com o pronunciamento de V. Ex• c !'to\idarit.m-mc, inteira· 
mente, ~.:om a ~ua idéia. Sahc V. Ex• que, pela primt:iw vc1., ~c aplic.:;1 c~~•~ si~· 
tcrnútic;1, de a~~i~tência 11." vítimus da seca do Nordeste e, acredito cu, com um 
~uccs~u c.-.;traordin~rio, jú que todo o Nordeste c~tfl sati~feito com e~~u munci· 
r a d..: u Governo :1~sistir o homem n:1 própria rropriedadc cm que ele tri.lh;lih<l 
ou cm que clcjú trabalhava, Pois bem, este ano r.:stamm com cerca de 410 mil 
homens sendo assistidos pelo Governo na seca. f: bem po!i~ivc\, como é na tu· 
fill, que, com o prolong;1111cnto ou com a continuidade da estiugcm, c~tc nú· 
mero chegue ;1\Í: 500 mil homens até o fim do ano. Já c~tumos com m;ai~ t!c 
350 munir.:ípio.~ sendo usllistidos c o Governo j~ aplicou, ncs~a as!'ti!iténcia ii~ 
vítim:1~ du seca, mais de 4 bilhõc!l de cruzeiros :1té setembro. Mas o que é im· 
porwnte, nohrc Senador, o Sr. Presidente du Rcpúblicu ontem lançou, atra· 
vC~ do Mmi~tério do Interior, do Ministro Mário Andrcazza, um programa 
novo para o Nordeste. Ontem dci uma informação ao Senado c pedi que o 
~ordc~tc aplaudisse de pé a medida do Presidente João Baptista de Oliveira 
Figueiredo c do seu Ministro, Múrio Andreazza, porque, pela primeira vc1. n<~ 
vida, se lançou um programa de águ::~ para a região seca; água para molhar :1 
terra, água paru ulimentar os rebanhos, águu pura saciar a sede dos homens, 
numa dimcnsiio nunca vista na nossa região. Sua Excelência o Senhor Presi
dente aprovou ontem um plano de lO bilhões de cruzeiros, udicion:~l a todo~ 
t)~ programas que estão cm curso no Nordeste, c sem prejuízo para quulqut:r 
um dele~. a penal! como reforço ao problema da água. Esst: plano compreend..: 
a construção de 150 açudes grandes para abastt:cimento de comunidades, 
num total de I bilhão c 400 milhões de cruzeiros e a comtruçào de 7.H40 
poço~ par:~ as comuniliades. V. Ex• sabe que nós temos no Nordeste ccrt.:a de 
I AOO município~. Cerca de H mil poços, portunto, dariam, cm média. talvez, um 
poço cm cadu vila ou cm cada distrito, pelo menos. Nesses 7.1:!40 poço~. o Go· 
verno v ui investir I bilhão c 300 milhões de cruzeiros, a funllo perdido. O pro
grama também compreende a aplicação de 500 milhõc~ de cruzeiro:-. cm 3 mil 
poços p;1rticulurcs, estes feitos através de crédito subsidiado para pagamento 
cm I J unos, com 3 de car~ncia, c a juros de 7% ao ano. Compreende m;tis cs~c 
dcnco de mcdidus, a uplicaçào dc 3 bilhões de cruzeiros para açudes médios c 
rcqucnm, linanciados nas propriedades privadas de qualquer tamanho. cm 
ljUalqucr propriedade. São, portanto, lO mil açudes que Sua Exce\ênci:1 ofcrc
cc para as propriedades privadas com um crédito de 3 hilhões de cruzeiro~. 
Finalrnent..:, ainda compreende um programa de 3 bilhões e meio de cru1ciros 
pum açudugem nos principais vales do Nordeste. Fora aqueles açudes para 
ah;1~tccimcnto de comunidades, há mais 3 bilhões e meio de cruzeiros para 
açudes nos principais vales c atê ontem indiquei quais são os vales do Nordcs· 
te, doi~ no Piauí, dois no Ceará, no Estado de V. Ex•, o Pir:mhas c o A cu e 
vãrim outros vales cm todos os oulros Estados. E, nnalmente, o Governo 
aind;1 oferece IDO pcrfuratrit.cs aos Estados do Nordeste, num total de :!00 
milhões de cruzeiros: isso signinca que o Governo está dundo :1dicion;d de 6 
hilhlic~ c 400 milhões de cruzeiros, u fundo pcrdido, para esse programa de Ú· 

~u;1. E. :linda, l bilhões c mcio dc cruzeiro~. para crédito~ ult:JmcntC suh..,idia· 
do~ ;10 !'Iord este, Nohrc Scn;ldor, V. E.'<• tem tot:l\ e intcir~ ra1ào ncs~a pro· 
pml:l de apoio uo Governo de aproveitamento dcs~a corrente de ho:1 VllOWde 
c d..: CLlmprccns~ltl para o~ prohlcnws do ~ordcstc, par:1 que nos un:uno~ c 
pll~ ... arntlS tir;lr o melhor proveito dessa fase, ..:m beneficio 'do dc~cnvolvimcn· 
tn, prinC'iralmcntc nas n:giõc.~ nmis pobres. Congr:1tulo·mt.: com V. b• pck1 
.. cu pronuru:iamento e repito que o Nordeste deve reC'cbcr de pé c nús rcprt:· 
,cnlilntcs lia Nordeste, aqui no Scnudo, fazermos :1 mesma coisa para. niio 
digo _,ó agralicccr, mas paru duro apoiou S. Ex•. nesse enorme c~forço 4uc 
cst{l fucnlio cm prol do desenvolvimento dtl região. 

O SR. DINARTE MARIZ (t\RENA- RN)- Agradeço'' :~p:~rtc com 
que V. Ex• ucaha de honr:u o meu dbcurso, abordundo frontalmente o :l~sun· 
to ao qual cu ia chcg:1r dentro cm pouco, que cm c'xutarnente coment:lr o fato 
recente, ou seja, o projeto que o Presidente acaba de aprovar, levado pelo Mi· 
nistru:do Interior. Mi1rio t\ndreazza. 

r-.1us, Sr. Presidente c Srs. Senadores, não podia ser melhor pura mim rc· 
C'cbcr um ap:lflc do meu nobre colega, reprcscntanlc do Cc:aril, Senador José 
Lins, pois S. Ex• é um mestre cm assuntos do Nordeste. 

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Muito obrigado a V. Ex•. 

O SR. lliNARTE MARIZ (ARENA- RN)- S. E••. sem nenhum fu
vor, é um dos maiores conhecedores dos prohlem:1s nordestinos, c tem sido, 
atmvé.~ de suu proliss:1o, um grande servidor rma que o Nordeste possa se llr· 
gani1ur, realmente, na soluçi1o dos seus prohlemus maiorcs. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- V. Ex• me comove, c isto sendo dito 
por um· ;unigu a quem tenho c:m ulla considcruçi1o, por um homem que ll Bra· 
'ii tod~ admira, me honra prufundumcnlc. 
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O SR. DINARTE MARIZ (,\RENA- RNI- Ni1<> c,;tou fam1<!o fa· 
vor algum a V. Ex• Tenho C que me orgulhur d:~ companhia de V. Ex• cditcr 
lJUC, ~omo nonh:stino, tenho vuidmlt: cm ter V. Ex• nesta Cas;J p:1ra Jut:~r rc· 
los intcrcsscs d:1 nossa região. 

O Sr. José Llns (ARENA -CEI- Muito obrigado a V. E''· 

O SR. lliNARTE MARIZ(,\ RENA- RN)- Sr. rrcsidcntc c Srs. Se· 
rHidorcs, n:io vejo nenhum motivo, hoje:, parn um Sen.1dor do Nordeste, um 
Dcput<.ldo Federal do Nordeste dcixur de formar uo ludo do Presidente Jo:'1o 
Baptista Figueiredo n:1s mcdidus que Suii Excdê'nda cst:í ;J<.:c • .-n.:mdo cm hc..·
neffcio da nossa economia, da economia do Nordeste. Vejo. Sr. Presidente, 
sinto c :;ci que todos nós, aqui ncstil Casa ou nu outra Cus;1 do Congresso Nu· 
cional, quando represent:1mos e discutimos os problemus do Nordeste, cm 
muitas oc:1siões se confunde Oposição c Governo. Defendemos com tanto ar
dor os interesses da nossa Região c do nosso povo que, muitas vetes, a nos!'li.l 
linguagem desaparece totalmcnte daquclil canvenii:nciil p;trtidúria p:tra nns 
lcmhrarnws exclusivamente: dos dcvcrcs que temos p:tra com a nossa gente do 
Nordeste. E hoje é o dia cm que devemos todos nos reunir pi! r a homen;.tgcar o 
Governo que está acenando com a solução dos problemas que, secularmente, 
cstuvam mais ou menos esquecidos. Atr:tvés desw tribun:t. quunti.l~ vetes não 
tenho lc.:vantado :t minha voz reclamando dos Governos a que sou vincul:tdo 
politicamcnte, por medidus urgentes cm relnção ii nossa Rcgii10'? Entiio, hoje, 
qu;mdo o Governo :tbrc realmente um crédito que nuncLJ, nc:nhum outro 
abriu, cm defesa dos interesses da nossa Região, porque nós, do Nordr:stc, 
não nos rcunimos'par:t que essas mcdid:ts scj;tm até mais tt\'an~·;~das c possa
mos, rc;llmcntc:, junto ao Presidente João Figucirr:do, conse,l!uirmos introdu
zir na própria Constituição, na nossa lei maior, a defesa dos interesses do 
nossa Região? Estou certo de que Sua Excelência daria a maior acolhida à 
noss:1 oricntaçno. Mas isso deve ser feito com p~triotismo, dt:vc ~cr feito sem 
ressentimentos políticos, deve ser feito pcns~ndo-sc no homem do N ordcstc, c 
não cm tirar partido, dess;.J ou daquela m;mdra. Ncstu hora, todos ti.:m que 
pcns:tr no Nordeste c <tgradeccr ao Presidente Figudredo pelas mcdidus <Jdn
tadus, fcliciwndo-o pelas providi.:ncias dos Ministros Mil rio A ndrc:tzzu c Dcl
lin Nr:tto, que está n!i coordenação econômh:a du Naciio. Nós tcnws é t]UC 

nos reunir. nós do Nordeste e esquecer um pouco o facciosismo para, dclihc
radamt:ntc, defendermos os intc:rcsscs mais :Jito~ da noss~1 regi~o. 

O Sr. Humberto Lucena (MDB- PB)- Permite: V. E>.• um :1partt:'.' 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RNI- Com pra1cr. 

O Sr. Humberto Lucena (M DB- PB)- Ouço com :JtençttO o di!<!CUr!<!o 
de V. Ex• r: devo dizer que nós do MDB, 'iobrctudo os que !'>o mos do Norc..b
tc, :tpoi:tmos integralmente o pl:mo que foi ontem lançado pclu Sr. Pre!<!idcntc 
llil Rcpúhlica, no sentido da:.lplicação dt: 10 bilhõe~ de cnuciros p:tra se ~.:on
tinu:tr husc:mdo :.1 soluç~o do problcm;J d:t :'1gua no I\ ardeste, 4ue é o q111.: 
m;!is .:tfligc as zonus sc:mi-:iridas da nossa Região. Entrr:tanto, rt:L't.'bt:mm; c:-.
sas medidas não como um favor do Governo, mas como uma obrigação, 
pois cabe ao Chefe do Governo :1gir tlcstn mancir:1, dentro de uma politica 
que pretenda superar as desiguald;~des rcgion:Jis. Sabe V. Ex• que nós sonm~ 
de um:t re~iiio por demais sofrida, por demais pobre, e por isso guardamos 
uma enorme dist[Jnciu, em mutériu de crescimento, do resto d:~ cconllmia do 
País. Fique certo V, Ex• que nós li curemos atentos, como homens dr: opo
sição, para a execução desse pla~o, a fim de fiscalizá·la, porque esse é o nossa 
dever nutior. Se, por ucaso, houver ulguma distorçiio, nós :.tqui estmemos 
par<~ denunciá-la. Creio que assim fará, também, V, Ex•, que, ali6s, tem sido 
muito solicito e muito presente em todas as ocasiões em que o Nordestt: preci
sa de defesa no Sen<Jdo Federal. Agora h:l um ponto que mt: pan:ce du m:~ior 
imporulncia, e para o qual chamei há pouco u atenção do nobre Sen:tdor José 
Lins. Acho que essa vultosa quantia deveria ser entregue aos órgãos fedcr:tis, 
par:.t que o plano tivesse uma execução muis perfeitu. Temo muito, nobre Se
nador Dinurte Muriz, que, se parte considerúvcl desses recursos for entregue, 
por delegação do Governo Federal, uos Governos dos Estudos que haj11m 
certus discrimin:tções de carutér politico, que podcriio inclusive prejudicnr o 
bom :tnd:Jmcnto da sua execução Alobal. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Eu agrudcçoo apurtode 
V. Ex•, apenas cu sei do quanto V. Ex• tumhém é interessudo cdu sua luta cm 
beneficio da nossa Região. Não soou bem ao meu ouvido, em se tmtundo, 
realmente, de prcstur umu homcnugem c um ugradccimcnto uo grande Presi
dente Uc hoje cm rcl:tçào a nós do Nordeste, quando V, Ex• falou que cslú 
pronto par;1 fh~:;tlilar. V, Ex• deveria diler: estou pronto pura arl:tudir, por
que rc:almcnte o que estíJucontccendo é u primcirn medida muis ultu, nwis ur
rojada, muis eficiente que estamos recebendo do atuul Governo. que estú llll 

seu primeiro ano de administraçi1o. 

O Sr. Humberto Lucena (MDB- PU)- V. E."(' me permite, nnhn: Sena· 
dor'! (Com assentimento do orador.) Afirmei que apoi:u .. a n plann. l'q.!nra, 
nós do f\1DB, ~.:omtl membros d:.t oposiç;"to, cst:Jriamos no dever de fiscaliliJr ;1 
sua cxecuçiin. Parece-me: perfeitamente clara nossa rosi~·ão. 

O SK. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- bso e>tú implkito nõo 
~.:m V. E.'<', mus cm todo homem público, quc: tcrn o dever, re:tlrncntc, de fis~.:a
lilar o emprego do dinheiro público. 

O Sr, Humberto Lucena (MDB- PB)- A tarefa da Oposiçi'i11, nc:-.tc 
p:trticulm, V. Ex• s;tbc, é muito mais cspccilicu. 

O Sr. Jo!lé Llns (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um arartc'.' 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) - l'ois n<w. 

O Sr, José Llns (ARENA- CE)- Nohre Senador Dinartc Mari1, 11 

propósito du apurtc dc: S. Ex• o nobre Sen:tdor Humberto Lucena, ~::thc um 
csclurccimcnto. H{J pouco mais dc: um més, fazendo uma pulcstra no Simpó
sio sobre o Nordeste c a SUO EN E, n:t Comissão do lnteriordu C:lm;Jru do:-. 
Deputados, :t qual V. Ex• deve ter comparecido, cheguei u dizer que o 
problema da nossa Rcgiüojá não era técnico nem, talvez, hurocrittico. J(t co
nhecemos os problemas, já identificamos l\S soluções. o rrohlcmu do Nor
deste é, sobretudo, um problcm:t político c de rccursos. Quando me referi :1o 
rroblemu politico, quis significar que o desenvolvimento do Nordeste depen
de de decisões dus mais altas autoridades do País, para aprovação de progra
mas objetivos, E css;1 decisão políticu foi tom<~da pelo Presidente, c utm hém 
acompanhada das medidas subseqUentes relacionadas com a aprov:tção de 
vcrb;.1s, portanto com dinheiro para a Região. Ora, nu da mais justo do que a 
proposta que V. Ex• traz a esta Casa, para que nos unnmos, todos os nordes
tino\, par:.1 uplaudir de pé, como disse eu, essa medida de Sun Excdên~:ia. que 
foi uccrtada, que foi justa, que foi <~dequ<~da, Ela merece o nosso aplauso. 
Não é esse agmdecimento no sentido de que agradecemos uma esmola. Não 
se trata disso. Trata-se de apoiar uma decisão políticll, de apl:tudir um<t medi
da accrt<~da de um Governo que, realmente, est[\ analisando os problemas c 
prucurand1) dar :ts soluções adequadas u cssus dificuldades, 

O SR. DI:'<ARTE MARIZ (ARENA -RNI- Muito obrigado a V. 

Vou mais adinnte. Não se tratu só apl<~udir essa medida. 1:, sobretudo, 
colabor:tr com o Governo, é levar ao Govc:rno idéilts ... 

O Sr. José l.ins (ARENA -CE) - Muito hcm. V. E.x• tem r:1tiio. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENt\- RN) ... c sugc!<!tUcs, porque to
Jn~ nú~ l~:rnos um poucu de conhecimento dm nossos prublcnl:J!'!, l:ntúo, ~c 
tndos nús, juntos, fizermos um estudo c lev;1rmos ao Governo, o Giwcrnu 
qut: abriu ll nwior crédito da história politic:t do Brusil cm reluc;~o an Norde!<!· 
te até hoje, tenho impressão de que não estou ex<~gcrando. 

O Sr.Jo!lé Uns(ARENA -CE)- De modo ncnhum. V. E.~· cst:'J certo, 

O SR, DINARTE MARIZ (ARENA- RNI- Foi o maior cródito ató 
hoje que se abriu ern dcfc:sa do Nordeste, nunw époc:1 que n~o é tiw l.lt:scsrc
radnr:.t, rnus é, sobretudo, uma hora que precisa realmente da miio protctur:t 
do Governo, paru não desesperar aqueles que tiveram sucrificudo o seu tr:.tb:J
Iho na colheita que não veio. 

Por conseguinte, Sr. Presidente c Srs. Senadores, c:stou certo, não tenho 
nenhumu dúvidu, se nós nos reunirmos, nós todos, nordestinos, reunirmos c 
se pudermos hotar uma plucu no gabinete onde formos discutir ess:1s idéias 
- "<~qui não se tratu de politica, a politica é o Nordeste" -c:ntão, estou cc:r
to de que haveremos de conseguir do Presidente que nos truz, no primeiro 
ano do seu Governo, a demonstração do quunto é sensfvel à solução dos nos
sos problemas. 

O Sr. José Llns (ARENA -CE)- V. Ex• me permite'! 

O SR. I>IN,\RTE MARIZ (ARENA - RNi- l'ois n<on. 

O Sr, José Llns (ARENA- CE) -Isto mostra a grandr.:l.it do c~pirito 
dt: V. Ex• c justifica plenumcntc: o conceito de que o nohrc colega gow, no 
Nordcstt: c no Puís, de homem cuja vida, longu vida, bela vid:t, tern ~iLiu tot:tl
mcntc dcstinud:J, totuhncntc oferecida :.10 bem do seu rovo, 

O SR, DINAKTE MARIZ (ARENA- RN)- Agrudcço o 1ipartc de 
V. Ex• c tenho <1 v:Jidadc, até conforto moral de dilcr que, se niw c~tivcssc 
Hqui representando, como tenho a imprcssi10 que represento, os interesses dn 
minha Rc~itw, j:unais me scnluria nunw destus cudeirus, rnrqu~.: o lJUC me 
trouxe aLjUi pclu primc:ir:t vez que penetrei nesta Cusa, neste l'lcn{trio, nito foi 
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outru cois11 senão imbuldo das idéias c dos ensinamentos que recebi da minha 
Região c do seu povo. 

Sr. Presidente, vnu terminar as minhas palavras, chamando :1 utcnc;ào 
para o fato de que o Governo que dú essa 1.lt.:rnon.~traçfl0 clara que espcr:t da
q uch:s ~~ uc est;io rccchcndo esses bcncfícim cm nome da sua gente, c.'ipcra um 
movtmcnto m:lior, pam que amanhã não se diga 4uc faltou :to Governo :t 
nossa colahoruçiio. 

Sr. Presidente c Srs. Senadores, scrit um crime de cadu um de nós nordes
tinos se negarmos :10 Presidente: João Figueiredo o apoio intcgr:tl cm relação 
aos problemas lia nossa RegiUo. 

Quero daqui me congratular com o Presidente pelos dois Ministros que 
cstiio :1 frente desses problemas. Não podemos deixar de reconhecer no Mi
nistro M{trio Andrcazza um homem cap:tl,jú rcconhecid:.mcntc, cm :tdminis
tr:u,·(ics p<!ss.:td:ts, c no outro Ministro, o Ministro Dcllim Nctto, pm<l cuj<t 
mentalidade, cuja inteligência, cujo p:1triotismo c - porque não diler -
cujn gênio, quusc gênio, c.JiJ.cm que gênio nrw existe, mas qu:~sc gênio, cm c.Jc
fcsa c.J:.~ nossa economia, nús conliamos, nós do Nordeste conliamos scgur:t
mcntc, não só na açüo do Prcsidentc João Baptista Figueiredo, mas na cola
boração c na direção desses dois grandes Ministros que: scrvcm ao Governo 
do Presidente João B::lptista Figueiredo. 

O Sr. José Uns (ARENA -CE)- Permite V. Ex• outro aparte'! 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Poi., nfto. 

O Sr. Jo!lé Llns (ARENA- CEI- Nobre Senador Dinartc Maril, 
V, Ex• tem toda r:v.ão. Ontem a'isisti à entrevista do Ministro Mário Andrcal.Z;t, 
destin:.~da a anunciar esse Programa, que foi aprovado às H horas c JO minu
tos pelo Presidente da República. Ãs 9 hora~. o Chr.:fc do Governo- ,,:orno 
V. Ex• s:tbe- viajava p:tr:t o Rio de J;tneiro. Ãs li horas, o Ministro Múrin 
Andreazzu deu entrevista para divulgar esse Programa. para informar sobre 
:ts medidas tomadas cm favor do Nordeste. Tr:tgo o meu tcstcmunho dtt alc
gri:t com que o Ministro Mário Andn:aua anunciou csscs bcneficios par::t a 
nossa Rcgiiio. Qu:tnto ao Ministro Delfim Nelto, :tdianto, por inform:tção do 
p'róprio Ministro Mário Andreazz:t, que S. Ex.• colocou à disposiçiio do Mi
nistêrio do Interior todos os recursos destinados :t apoiar os flagelados d:t 
seca do Nordcste. Esses recursos foram totalmente entregues c estão cm dia. 
E mais do que isso, S. Ex• ussumiu o compromisso de nt1o :ttrasar as libe
rações dc nenhum dos l,rogramas fundamentais do Nordeste, sendo que atê u 
dia 25 deste mês todos clcs serão postos em diu. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Muito obrigado pela in· 
formação que V. Ex• acaba de me dar. 

Sr. Presidente, Srs. Sen:tdorcs, hoje é um grande dia para o Nordeste, 
porque na vid:t privada, como na vida pública, em todos os acontecimentoli 
sociais em que o homcm entra como fator principal, uma das coisas edificun
tcs, uma das coisas sem a qual não se constrói, ê o elemento confiançu. E, ho
je, nós não temos por que: deixar de prestar essa homenagem c nos rcgozijar 
porque, hoje, é um dia de conliança par:t o futuro do Nordeste, (Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Guhriel Hermes)- Concedo a palavra ao nohrc 
Senador Humberto Lucena, por cessão do nohrc Senador Lenoir V:~rg:ts. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (M DB- PB). Pronuncia o seguinte dis. 
curso.) - Sr. Presidente, Srs. Se: nadares: 

Hit poucos dias ocupei :t tribuna do Senado puru manifestar :t minha es
trunhez:t diante da noticia de que ia ser dcsativuda, em Süo Josí: dos Cumpos, 
Silo Paulo, u fábricu da Detroit Diesel Allyson do Brasil, subsidiária da Gene
mi Motors, que resultou de um projeto que contou com incentivos do Conse
lho de Desenvolvimento Industrial, do Ministério da IndUstria c do Comí:r
cio, c, portanto, do Governo brasileiro. 

Ess:t indústria vinha fubricando motores dicscl pura vc:iculos de cargu pc
suda, como ônibus, caminhões, tr:ttorc:s, carros blindados, etc. E o que: mc 
cuusou maior espécie foi, justamente, o fato de que o seu fechamento se deu 
nil hora cm que uma equipe de engenheiros brusilciros descobriu, no seio du
quelu multinucional, uma nova tecnologia que possibilitava que esses moto
res diesel fossem operados com combustlvcis alternativos, por exemplo, com 
idcool misiUrudo uo óleo de mumonu, numa proporção de HO par:t 20. 

Além do mais, pm.lcr-se-ia também, mediante umu pequena modilicaçãu 
no liUe tungc a sua compressão que pussuriu llc 21: I puru 23: I, utililnr-sc o 
próprio óleo diesel com umu economia de 25%. 

Nuqucla oportunidude, Sr. Presidente, quundo e:(plunuva o ussunto nu 
Plcnúrio do Scnudo c solicitnvu pruvidêncius do Governo Fcderul, Ucntro de 
ithcrn:ttivas que .'it.'riillllCVitm O J'cch<tlllCillll dOI fúhrica, consc~uir a fnrllHH,'(tn 
tlc um consórcio da Detroit com um ~rupo hra~ilclro pura uprovcit:tmcntn da 

tecnologia nacional ou, cm último caso, de~apropriar as açiie~ c qu11pamcnto 
daquela indú~tria cnnt:mto que cssa tecnologi:t não viesse " ser traiJSicrtU< 
para os btadns Unidos, onde passaria a ser desenvolviLia, contr:trianc.Jo, 
tanto, os interc~scs c.Ja cconomia brasileira, recebi apartes de v:'1rio~ 

nhcirns, entre os quais do nohre Sc:nac.Jor Milton Cabral, alegando q 
devia me prcocupar com o prohlcma, pois outras empresas auta,m<Jtllll"t'"" 
entre as quais a Mcrcedc1. Benl do rlrasil, estavam dt<,cn•volvcrldo 
~cmclhunte. Eu, cm respmta a S. Ex•, fit. scntir que havia um 
partc. Justamente p:ua melhor esclarecer esse ponto, dcscjo ler, 
do~ Anais c.Jo Senado, :1 cart:t que ac:tho de receber da Diretoria 
Bcn1. Llo Br:t~;il. no'i seguintes termos: 

MERCEDES·HENZ DO BRASIL SA 

l::m1~' Sr. 
Scnac.Jllr llumbcrto Lucena 
Scnatln Federal 
Gabinete n" 41 - anexo ~ 
711.1100 Brasília - DF 

Excclcntissimo Senador llumbcrto Lucen:t, 1'01 com gr;tndc 
tisfar;iio que tom<.~mos conhecimento dc seu pronunciamento 
Cungrcssll Nacion:tl, cm ~I de :tgosto p.p .. abordando tãu i 
l:tnte tema, qu:tl scja, o das soluções brasileiras p:.1ra o 
cncrgético nacional. Em seu discurso o nobre: Senador 
profundo conhecedor do assunto c muito interessado cm 
sobre o undamcnto d:ts pesquisas brasileiras no cumpo 
combustíveis alternativos. Em vista disto tomamos a 
lhe enviar, cm anexo, a cópia de um trabalho intitulado "0 
o Alcool", apresentado por nossa empresa cm um painel 
pclu ANFAVEA. cm dezembro passado, com CXJ'licuçà 
dctalhada da solução sugerida pela Mcrcedcs-Benz do Brasil pura 
substituição grudutiv:t do óleo diesel por outros combustíveis. 

Respondendo a um apurtc do Senador Milton Cabral, V. 
demonstrou uma vez mais conhcccr os pormcnorcs d:1 I 
ca, observando que: u Merccdcs-Bcnz vem efctuando testes com 
mistura dc úlcool c um aditivo importado. 

Gostaríttmos de prcst:tr, neste particular. um 1 
adicionul. Re::tlmente estamos emprcgando um aditivo adqui i 
umu empresa umericuna, a Ethyl Corporation, para 
iniciais, porem o fizemos pelu simples razão de não tcrmos . 
atê cnt.:io, uma rcpcrcussfm de nossas idéias por pune de 
súrios n:tcionais. 

Vimo-nos ntl obrig:tção dc rompcr um circulo vicioso que 
havia form:tdo pela noss;t procur:t por produtores mtcionais de t 
tivos, pela csperil desses potenciais produtores nacionais, por 1 

decisão govern~mc:nt:d c pcl:t cautc:lu dos órgãos oovcrn:un>cr 
ror não terem visto ilindil veículos circulando com :'tlcoul 
rara se convencerem d;Js vant:tgcns da liOiuçfto. 

Rcó!lmentc, o rompimento do circulo viciosp, com a 
de: .:~ditivo nn mcrc"do internacional, de.~cncadcou :.1 rcaçito pllr 
cspcr:td:t. 

O apoio govcrn:~mcntal, que desde entüo vem sendo 
motivou v{trius empresas d:tlndústria Química N:~cion:tl a· 
dcscnvolvimcntll C :1 prodUÇÜO de :td,itiVOS rr~prio~ •. I , I 
Urasil u partir de matéria-prima nactonul. Ta1s udtttvos, 
tCm aprcscntallo resultados bnstante omimadores c, tito I 
produçito cm escala industri;tl esteja cfctivudtt, : · 1 • 

c.Jutos import:tdos garantindo, assim, :.1 'continuidade: dos 
busc:t de uma solução brasilcir:t p<!Tll o importomtc problcmn 
nal. Temos certeza que V, Ex•, cm unm próxima oportunid:tdc, 
ber:'t transmitir Clit:IS informações mais recentes c promissorm 
Congresso Nôicionul, dando um estimulo aos cmpresúrios · 
roli que uccitmam o desalio de desenvolver aditivos pr<>Pfltos. 

Cumpre-nos ressultur que recentemente noss:.1 
mente com a Sccretnria da I ndústrin, Comércio. Cii:ncias c 
gia do Estado de São Pmtlo, decidiu limtnciar uma pesquisa em 
titutos da Universic.J:tdc de São Paulo, no sc:ntido de otimilar o 
cesso de: pmduç;1u de aditivos nucionuis, d01nc.Jo assim um.:t 
conli<~nça que temos na capacidade dos técnicos c cientist:ts do ; 

Finalitundo, vcmn-nos um:t vc1. mais n:t obri~:H;ito de: lcml 
llliC a soluç;in pnr nús sug"crilla é uma solw.,·àn vúlida nflu 
para um dctcrmin:tlln tipo de motor de uma determinada 
nta'i sim uma stlluçiin universal, aplicúvcl para tudo c qualquer 
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de motor dic!'ld, pob con!'liste ntl <~deqlwC~to do comhu~tívcl ao mo· 
tor c n~o vicc-vcrsa. 

Repetimos, finalmente, nossa alirmaç~o ft:it:t nu j;', cit:tdo p<ti· 
ncl d:t ANFAVEA cm delcmhro passado: "A Mercedcs·lkru.~cm· 
prc col<~horou c continu:tr;'t col:thomndo com o Governo, colucan· 
do ;, sua disposiç;io, bem como ú disposiç~o de tm.las :ts cmpn:sm 
mtcionais, fahricttntcs de motores diesel, sem quaisquer ónus, :1 tcc· 
nologi:t desenvolvida". 

Certos de podermos continuar conwndo com o apoio do nohrc 
Senador nalutii pclll procura de soluções brasileiras próprias para o 
Bmsil, firmamo-nos, 

Atenciostimente, 

Morccdes-llenz do Brasil S.A. - (W, Jessen)- (A. Qyciroz), 

Sr, Presidente, os termos desta carta vem corrobomr as afirmações 
que fiz aqui, no meu discurso anterior, no sentido de que o Governo deveria 
fazer o possível para evitar o fechamento da fábrica da Detroit pois cstú pro· 
vado, pelas próprias informações da Mercedes Bcnz, que é uma concorrente 
da Detroit Diesel Alisson do Brasil, ser essencial para a economia do País, 
nesta fase cm que todos estamos interessados em procurar combustíveis t~lter· 
nt~tivos, a produção de motores que poderão utilizar, cm vez do diesel, álcool 
misturado com óleo de mamona, óleo de soja, etc. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobr< 
Senador Aderbal Jurema. (Pausa.) 

S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Evandro Carreira. (Pausa.) 
S. Ex• não está presente, 
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ. Lõ o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Governo Gcisel promoveu a fusão dos antigos Estados da Guanabara 
c do Rio de Janeiro sem consulta ao povo c a seus legítimos representantes, 
vereadores, prefeitos, deputados estaduais, federais c senadores. 

Nilo importa reabrir a discussão do problema, desde que fomos postos 
diante de fato consumado. ~oportuno- c o será sempre- recordar a forma 
autoritária de criação da nova unidade da Federação, a fim de recordar a rcs· 
ponsabilidade assumida pelo Governo Federal no episódio.~ absolutamente 
inaceitável que a União, agora, deixe de cumprir obrigações que assumiu ao 
promover a fusão, a pretexto de criar um Estado forte c poderoso que mel h o· 
rasse o equilíbrio federativo. 

Apesar de ser o grande centro que é, os problemas locais continuam ig· 
norados, numa atitude lastimável que atinge toda a população e o próprio in· 
teresse nacional, pois vai irritando, sensibilizando o povo para uma posição 
de insatisfação c mesmo rebeldia. 

Entre as numerosas questões que reclaz:nam a imediata atenção do Go· 
vemo Federal quero destacar a da implantação da Usina Siderúrgica delta· 
guaí, reivindicação de todas as classes fluminenses, servindo aos interesses 
mais legítimos do Estado. 

Ainda recentemente, a Associação Comercial, através do seu presidente 
Ruy Barreto, dirigiu-se a todos os parlamentares do Estado do Rio, expondo· 
lhes a necessidade de uma decisão favorável à implantaçil.o dessa siderúrgica, 
Bem realça que ••consubstanciando a continuidade do Plano Siderúrgico Na· 
cionul, esse pr.ojeto não apenas se insere no contexto do fortalecimento indus· 
triul do Estado do Rio de Janeiro- uma das justificativas para a fusilo, frisa· 
mos nós-, como no de todo o país dada a sua relevância no plano do desen· 
volvimcnto global do país. Representando um investimento de alto porte, um 
novo mercado de trabalho de quinze mil empregos c uma produção de cinco 
milhões de toneladas de aço na primeira fase (o que significa um futuramente, 
a preços atuais, de Cri 180 milhões mensais), a Usina Siderúrgica de ltaguai 
tem ainda inestimâvel significação como agente multiplicador de riquezas." 

E frisa o presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro: "Suu 
implantaçilo- que ora depende da decisilo do Governo Federal- é, portun· 
to, matéria que interessa simultaneamente ao Poder Público, aos empre· 
sC&rios, à classe política que, através do Congresso, participa do processo de 
criuçilo de novos patamares de enriquecimento do Brasil". 

Subscrevo plenamente, Sr. Presidente, as afirmativas constantes deste 
documento, cuja ín'tcgra peço seja considerada purte integrunte deste meu 
pronunciamento. 

De forma ulgumu se justifica u procrustinuçilo de um empreendimento de 
rcle·"inciu pura o Estudo do Rio c mesmo puru o Brusil. Nilo pode o Governo 
dcbwr de uprovur o projeto, viabilizundo suu concrctizuçào sem pruticar nmis 

um ato llc discriminaç\to contra o Estudo llo Rio,jú por dcrnuis prejudicado, 
<~ntes c após a fusiio. 

Ê urgente uma decisão linal c favorável do Governo Fcdeml pum que u 
implantaçiio du Usina Siderúrgica de ltuguai comece logo, pois muito tempo 
já se perdeu. E mais do que isso, é:: nccessúrio que o Governo Federal p<tssc a 
dar ao Estado o tratamento a que faz jus, inclusive dcsincumbindo-se das res 
ponsubilidades que assumiu ao impor a fusão, que vem deixando de cumprir 
agravando intolemvelmentc a já alarmante situação do Estado. Não tem c:t· 
bimento alegar dificuldades circunstanciais para explicar o desinteresse do 
Governo Federal, conforme tantas vezes tem afirmado o insuspeito professor 
Eugênio Gudin. (Muito bem!) 

IJOCUMI:'NTO .-1 QUI:' SI:' RI:'FI:'RI:' O SR. NELSON CAIIN/:'IRO, 
f.'M Sf.'U DISCURSO. 

ASSOCIACAO COMERCIAL DO RIO DE JANEIRO 

Exml' Sr. 
Senador Nelson Carneiro 
Scnallo Fcdcntl 
Brasília- DF 

Senhor Senador: 

Rio de Janeiro, RJ 
Em 10 de "gosto de 1979 

Na qualidade de Presidente da Associação Comercial do Rio de:: Janeiro 
e da Federação das Associações Comerciais, Industriais c Agropastoris do 
Estado do Rio de Janeiro, e certo de interpretar as aspirações unânimes do 
sistema empresarial, tenho a satisfação de dirigir-me a V, Ex• a fim de solici· 
taro seu valioso apoio para a implantação da Usina Siderúrgica de ltuguaí, 
neste Estado. 

Consubstanciando a continuidude do Pluno Siderúrgico Nacional, esse 
projeto n~o npenus se insere:: no contexto do fortalecimento industt 11 do Es
tado do Rio de Jnneiro, como no de todo o País, dada a sua relevância no pla· 
no do desenvolvimento global do Pais. 

Representando um investimento de alto porte, um novo mcrcudo de tr:t· 
halho de 15 mil empregos e uma produção de:: 5 milhões de toncladasj:mo de 
aço líquido na primeira fase (o que significtl um ft~turamento a preços :lluais 
de Cri j HO milhões mensais), a Usina Siderúrgictl de ltaguai tem ainda incsti· 
mitvcl significaçiio como agente multiplicador de riquezas, 

Suu implanlilçiio- que ora depende da decisão do Governo Feder:d
é, port:lnto, matéria que interessa simultaneamente uo Poder Público, <tos 
emprest'trios c à classe politica que, atruvé:s do Congresso, participu do pro· 
cesso de criação de novos patamares de enriquecimento do Br:tsil. 

Apraz-me, pois, solicitar a V, Ex• qut: participe desse trabalho de conju· 
gação de esforços que, exprimindo um consenso diante dos grandes projetas 
de renovaç~o estrutural como é o cuso da Usina Siderúrgictl de ltugu;li, hit de 
testemunhar o desempenho do Congresso Nacional na clahor:tção de um 
novo modelo cconómico-sàcial, o qual só ulcançtl u su:t vcrd<tdcim dimens~o 
através de novas realidades estruturais, 

Outrossim, cumpre-me soliciwr a gentileza de remeter <1 cstu Associação, 
p:tra que scjum divulgndas entre os cmpresúrios através de nossa Revista, as 
manifestações parlamentares de V. Ex• sobre esse relevante nssunto. 

Em :mexo, remeto a V, Ex• o Boletim desta instituição que cst:tmpou 
importante exposh;rto sobre o assunto, 

Agradecendo, antc:cipadumcntc, u sua honrosa atenção, lirmo-mc, com 
alto upreço c rcnovudn considerução, - Ruy Barreto, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a pulai'"'"" nobre 
Scn<tdor Lourival Oaf'llista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Lê o seguinte discur
so,) - Sr, Presidente, Srs, Sen<tdores: 

Ontem foi ahcrto no Rio, o XVIII Congresso da União Pustallrw.:rna
cionul, 11 cuja solenidade de abertura, com sessão solene, e5tcve pre~ente o 
eminente Presidente João Baptista Figueiredo. E a primeiru vcl que o Br:tsil 
se tornu sede pan1 tt reuliluçiio desse Congresso, que ucontecc u cud<t ~anos, 
com a participação de 153 paise.'i c durante o quul serão debatido~ r1;rd.r rue
nos 4uc 1.~00 prnf1ustns que uprcsent:tm sugcsttles sobre mudam;;r~ c apcr-
fciçoumento de ttdmini.iitruçào postul, , 

P:trulclamentc :ro Congresso, se rculi;r.ur(t a Feira lntcrn:winrwl ·I I qui· 
pmnentus Postais, reunindo cmpresàrios de diversos pulse~. 1i).!iUl•· , 111dth•· 
tria de material rnstal. A Empresa Urusilcira de Correios c Tcléprat'11" 'reani-! 
1urit, :tinda, uma expmrçlro·Br:tstliana 79, intc~r:tdu pela ll hpo~t~ 1, \lun
dial de Filatelia Temítticu c pclul Exposição lnter:uncricarw de Hl:1· r 'l[rs· 
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sica, Jurantc a qual funcionariio a Bolsa Internacional Jc Filatelia c o XVIII 
Congrc~so lntcrn;tcion:ll Jas A~sociaçõcs de Comerciantes de Selos. 

1\ União Postal Universal- UPU- foi r.:riud:t a 'J de outubro de IX74, 
por nl'asiJo Uot rc;tll~<u.;;in da ConfcrC:n .. ·iot Post;tl lntt:rnacional de: llc:rna, Suíça, 
onde ~I dos~~ países p:trticipantcs assinttr:tm um protocolo de compromisso 
~·nm ~u•t fundação. Dc~dc cntiio, a U PU tem como princip;tl funçftn gar:tn
tir a org:tnitaçiw c o aperfeiçoamento dos serviços poswis, "fuvorcccndo ncs· 
su úrca n desenvolvimento d:t r.:ol:tboração internacional". A adesão ii UPU é 
ft:ila upcion;tlmcntc pelos p:tíscs membros c que accit:Jm a suu constituiçito, 
l'nrmando um stí território postal, que garante u permuta rt:\.'Íproc;t decorre~
pnndência c ;t lihcrdadc de trúnsito cm toda a ítrcu. Dela p:trticipam 153 p:ti· 
scs c sua ~cdc é cm Berna, sendo o órgão cspccializudo cm lcgisl:tçào postal da 
ONU. Os congressos da UPU além de reunir representantes das cmprcs:ts 
post:.tis :ts.~ociadas, tem outras linalidadcs, pois é considerada como o seu ór
giiO supremo c tem natureza lcgislativa, estudando c rcvcndo os utos da sua 
dirctori:.t durante os intcrvalos de sua rcalizuçào, 

Sr. Presidente, 
1-"oi cm 1972 que o,;c lançou a idéi:t de se rc:dizar o XVIII Congrcs~o da 

L I'U rw Bra~il. Naquele ano, o Ministério dus Rcl:tçõcs Estcriorcs aprcscn· 
tou rto Presidente d:t República exposição pedindo autoriz:u;ào pura o lunça
menhl da .:andiJ:ttura bmsilcir;t na reunião que :tcontcccria dois anos depois 
cm Ltltsannc, na Suiç:t. Dada a :tutorizaç:io presidencial, a proposta foi aprc
~cnt;tda c aprov:tda tr:tn4ililamcntc, "lcndo cm vista que o correio brasileiro 
jú :tprcscntavil um hom nível de desempenho, acreditado no cenário post:tl 
intcrnacion:tl", um reconhecimento ao magnilico trab>~lho rc:tlil<tdo no sctor 
a partir de 196-t, com u cxtinçào do antigo DCT c a criuçào d:t EBCT, cuja or
ganinç;'w, modcrni1.aç:lo c cxpansào muito se deve ã capacidade administra-
1iva Jn ilustrc scrgipuno Coronel Adwaldo Cardoso Botto dc Barros. 

Par:t ;t rc;tlil.iiÇào do Congrcsso, tt ECT criou grupos de tr:tb<tlho c ii seu 
.::trgo c~tcvc a org;ulizaçào do Congresso, inclusive a suu localiz:.t<;ào, insta
la~;ôc~. custos dc serviço,.; gcr:tis, transportes, além de coloc:tr it disposição dos 
cong:rcssi~t:ts 100 funcionúrios especializados no setor. Umu das prco
cupuçõcs da ECT foi u de custos, graças ao que toda u despesa scrá recom
pensada, quer pelo elevado número (mais de 3.000) de participantes estran-
6dros, como pclu emissão exclusiva de selos comemorativos do evento, para 
distribuição c venda em todo o mundo, 

Senhor Presidente, :tcornpanho, há muito, a grande luta objctivando dar 
ii O Brasil um serviço postal cficicnte c moderno, tal como hoje possui. i: dever 
dcst:u.:ar a atu:tçiio dos Presidentes da Empresa Brasilcira de Correios c Telé
grafos Coronel Haroldo Correu de Mattos, hoje Ministro das Comunicações, e 
Coronel Adw:tldo Cardo~o Botto de Barros responsáveis pela grande truns
form;tç:"to do serviço postal brasileiro. Congratulo-me com a realização do 
X V III Congresso da União Postal U nivcrsal no Brasil, de grundc significação 
p:tr:.t mhsn País, além de ser o reconhecimento intcrnacional do moderno ser· 
viço pmtal (]UC a ECT hoje :tsscgur:t ao povo brasileiro, sem dúvida, um Ucci
sivo fator Jc progresso. 

Felicito, por isso, o eminente Ministro Haroldo Correia de Mattos, o 
opcrosu Prcsidcntc t\Uwaldo Cardoso Botto de Barros, diretorcs e funcio
n:'trios da ECT, pcl01 rc:tliL:tçào do referido Congresso, que l:tnto honr:t c cn· 
g.ranJc~.:c a Emprcs:.t Br:tsildra, dits mais prcstigiosus de todo o mundo,· 

Senhor PrcsiUcnte, 
Solicito de Vossa Excelência que autorize façu parte integrante deste meu 

pronunciamento as paluvras proferidas pelo Presidente JoUo Baptista Figuei- 1 

rcdo, n:t ahcrtura do XVIII Congresso da Uniilo Postal Internacional. (Muito 
hcm. ll:Jlnws.) 

/JOCl'MENTO A QUE SE REFERE O SENMJOR /.OU RI· 
l'..t/. 1/A/'TISTA. 

"Sinto-me honrado cm presidir cstu cerimônia de inuuguruçào, pcl:t 
oportunidade que me oferece de suuUar a todos os purticipantcs do XVII I 
C:ongrc~,~~ da Uniitu Postal Univcrs:.tl. 

"'ll..f!O a este plcn:'trio mundiul de Correio ii mensagem calorosa do meu 
g.uvcnw ~· dn pnvu lmtsilciro, expressa cm votos Ue bous-vindus c de fclil per· 
manl:n~.:ia cm nu.,so J•ais, que os acolhe com sutisfaçfto c simp:tti:t, nu ccrtc/.H 
de ~.:orre,pnndcr ü sua rcput:.tção de terra hospitalcir:t. 

"A!!Iildcçn :t~ palavras profcriú:1s pelos or:tJorcs (]UC me prcccUcr:tm, cs
pc~o:ialml'ntc a~ dn Senhor Rcnl:e JuJcr, decano do Congrc~so, cujos conceitos 
cm favllr dn Brasil c dn seu sistcnw de Correio mui tu me scnsihili1.:tr:un. 

"Scn ir de ~cdc ao l1rgtto supremo da Uniilll Postul Universal constitui, 
pan1 nú,, :tl'lllttccimcntn :dtamcntc :tuspiciosn, 

"0 Correio, como uma das rormas de comunicação, é imtituição impor
t:tntis~ima, 4uc pcrmitc i!V:tliar os índices de desempenho sócio-cconômico 
ua~ com uniJ;ttlc~. 

"llojc cm Uia, mai.~ do quc nunca, o homem 11nscia por comunicotçôc .... 
ma i~ r{tpidas, segura~ c clicicntcs. 

"Sem fronteira~ tJUC se lhe oponham, o Correio é o traço de união que 
encurta Jistúncias.lcvando :tos mais distantes rincõcs da Tcrr:t a tran~mis~iio 
do conhcl'irncntn, numa oniprcscnça 4uc idcntific:t a finulidadc húsica de sua 
mi.,~i'to. 

"0 Bwsil Ut: h<í muito rcconhc.:1 . .'e a import<incia dos serviços postais, poi., 
j{t cm 1M3 n vicc-rci de Portugal nomeava o ulfercs João Cavalciro Cardoso 
p:tra o "oficio de correio da Capit:tnia do Rio de Janeiro", dando iniciou 
uma atividadc que se foi estruturando de ucordo com u evolução histórica por 
que p:tssou. Até que cm 1877, por ato do impcr:tdor Pedro 11, o Brasil aderiu 
ii então União Postal Gcr:.tl, hoje União Postal Universal. 

"Nos últimos dez anos a udministraçiio postal brasilciru despontou 
profícua no cenário internacional, tornando este Congresso, portanto, alta
mente significativo. 

"0 conclave que hoje se inici:t tcr[t pela frcntc dias éxaustivos de inces
sante trabalho e complexas tarcfas, mas logrará- estou certo- estabelecer 
os p:~rúmctros halit.adorcs de serviços cudu vez mais clicicntcs, estruturados 
no contc:o;to dus dificuldudcs que ussobcrb:tm as nações na atual conjunturu 
cconómic:~ internacional. 

"Dcssa forma, a União J>ostal Univcrs:tl estará contribuindo. como sc:m· 
pre, par:t a consecução de seus superiores programas cm prol dos Correi0s de 
todo o mundo c: de uma paz dur<tdoura entre os povos. 

"Com este anseio, declaro ubcrto o XVIII Congresso da União Postrtl 
Universal." 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hormcs)- Concedo u paluvru uo nnhrc 
Scn;u.lor Jaison Barreto. 

O SR. JAISON BARRETO (M DB- SC. Lé o seguinte discurso.)- Sr. 
Prt:sidt.•ntt:, Srs. Senadores: 

A Asscmbléia Legislativa do Estado de Santa Catarina instituiu, no pri
meiro scmcstrc deste ano, uma Comissão Especial Externa, composta dos 
Deputados Delfim Peixoto filho, Ciliào dc Aruújo, Vasco Furlan c Ãlvaro 
Correia, cncarreg:tdu de promover gestões junto ao Ministro dos Transpor
tes, no sentido de dinamização de obras federais referentes ao porto de I tujai, 
:i ligaçoio rodoviária Navegôlntes-Biumcnau e à Estrada de Ferro S:tnta 01ta· 
rina. 

Os três problemas têm um denominador comum: u escassez de petróleo, 
que cria problemas de difícil solução no sctor dos trunsportcs, dificultando a 
drcul:tçào de riquczas e, assim, comprometendo o desenvolvimento cconõmi· 
co do Puis. 

No que se refere: :to porto de lt:tjai, trata-se do mais imporwntc cscoa
douro nHtrítimo do nosso estado, destinado a carga geral. com grundc movi
mento de gmnéis e cargas sólidas c liquidas. No ano passado, u exportação, 
:tli, representou uma saída de mercadorias de valor superior a dois bilhões c 
seiscentos milhões de cruzeiros, com um ingresso de mais de I bilhão c 800 
milhões de cruLciros, sendo de ussinalar-sc que o seu desempenho, no primei· 
ro quaJrimcstrc desse ano, rcpn:scnta cerca de 45% desses totais, c:tlculando· 
se um acréscimo anual superior a doze por ccnto. Nesse contexto, o açúcur. u 
maJcir:.t, os produtos congelados~ o fumo rcprcscnt:tm a maior p:lrticipttçào 
nas exportações, sendo de assinalar que 60% dos frangos exportados pelo 
Brasil se proccssum por intermédio de sete agências marítimas que opcrum no 
porto de ltttjai. 

Dai porque o povo catarincnsc reivindica a inScrçUo daquele importante 
:tncorudouro nos pl:tnos portuúrios cm regime de prioridudc, no que tange uo 
oferecimento de condições pura atender ao crescente volume do movimento, 
ampliundo-sc u cstruturu de c:tis para :t efctivuçào de c:tr!UIS c descargas, pro· 
vidcnci:td:t tt recuperação dos molhes c depósitos. 

Qu:mto à Rodovia BR-28J, conhccida como u Estr:.1da dos Frigorílicos, 
liLIC vem sendo construída mediante convénio entre os Governos cstudunl c 
federal, com trechos implantados, como o de Chupecó-Scura, puvimcntun· 
do o de Scaru a Concórdia, há noticias contmditórias sobre a sun continuidu
dc. 

Mllit:tm cm favor d:t Uinumiluçito dus ohrns ncss:t rodovia :t gr:tndc in· 
dustrialit.açltu c prot.luçito de suínos, frangos, milho c soja, nm municípios Uc 
ltapir:u1~a. t>.hmJai, C:tihi, Pulrnitos, Stto Carlos, Aguas de Clwpccó, Sc:tra, 
Com:úrdia. Capintal, Castelo Hranco, Ouro c Cumpo~ Novos, ao lort!!ll do 
~cu tr:tç;tdo atl: o porto de ltajuí. llú sete frigorilicos nesse trajeto, rcspons;',. 
\ei" rwr liU:t~c duis terços Un n11ssa exportação de fntn!!OS, in:tdi:hcl, pnrtan· 
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to, a condusiw do corn:dor de cxpMtaçito l(Lil! abr;111gc a~ Blb-ISJ, :!X:! c li 6 
c illjUclc porto ;ttlüntico. 

No que tange lt rodovia BlumcrHtu-Navegantcs, foi considcmd:t obr:~ 
prcfcrcnci<JI, cm JY76, pelo c.-.;-Prcsidcntc Ernesto Gciscl, iniciando-se su;t 
construção no ;.rno passado, cm duus frentes de tnrbulho. 

M;ts, este ano, o ritmo da construção vem sendo sensivelmente diminuí
Uo, di~pcnsandn-se tr:~halhadorcs, sob :r alcgução, pelas lirnws crnprcitcira:-., 
de atrasllS de p:rgamcnto por parte do DNER. 

Saliente-se que o v:rle do lwj:tí. atravessando aprcciitvel surto industrial, 
é obrig.itdo a utililitr, pant lig.1rr-sc ao porto, a estrada cstaduul Jorge Laccahr, 
lJUc t:unbém :>~C liga ir HR-101, nws nfto supof!a mais :r intensidade dlllr:Hcgo, 
produlindo-sc sérios danos ;'r economia regional. 

O:>~tr~s rrohlcm:rs, encaminhados :to Ministro Eliscu Rc1cnt.Jc, nJo 1~111 
conotaçJo apenas com ;r intcgrw;ão cconômic:r do Estado, rcl:r circulução d;t 
rilJUClit, rn;rs aprcscnt:l conot:rçõcs de orllcrn turística, atr:dndo corrcntc:>~lJltc 
rroccdcrn d:t Argcntin:r, com l:trgo proveito financeiro p:tra o P:tís. 

Nu que tange, cspccialrncnte, lt Estr:ulu de Ferro de S:tnl<.l C;rtmin:t, ou 
se tomam rrnvid~ndas no sentido d:t su:t ativução, ou seu imenso p:ttrimtiniu 
scr{r r;rpid;rmcnte transformado cm su~o:at:r. Além Uisso, vilrios municípios rc
~l;rrnam a retirada de trilhos inserviveis, como ;r supressão de vi;tdutos não 
utilintdos, que cntrav:un a expansão urh:tna. 

A supcrintcnd~ncia regional duqud:t cmprcs:tjú elaborou pl;tno Jc dcsa
tivaçfro, que, no entanto, apresenta lltgrantes injustiças, :rlém de nito se ter 
noti~ia da su;t :u.:cit;thilid:.rde por parte das autorid:tdcs superiores. As:>~irn. o:-. 
munidpios interessados requerem uma dclinição do Ministério dos Tr:rns
rortcs, sobretudo para que, concrr.:tiz:tdo o plano, autorize-se a rctir:tUa dll:'l 
viadutos c trilhos, relos municipios, sem obrigatoriedade du gu:trdu ou rcsti· 
tuiç!to. 

t:inalmcntc, sugere :.r Assembléia Lcgisl;.rtiva caturincnse que :t rctifi
cação do tr:tçado daqucl:.t fcrroviu, com o competente rc:uparclhamento, con· 
:>~iderc dois pressupostos: 

a) :r corrcçào das causas de sua dctc:rioruçào e da incapucidadc de !runs
portar: 

b) a criação de condições que prcsem:m o transporte, pelu ferroviu, de 
toda ;t carga destinada aos portos de ltajai c São Fruncisco do Sul, quando 
precedente de sua Zona de tnnu~nci:t, p:.rra que possa comretir com o trans
porte rolloviúrio. 

A relação do sistc:ma, com a ligação ao Tronco Sul (ltujaí-Ponte Alta 
do Norte), bem como o prolongamc:nto de via até Joaçaba dc:vc:m ser conside
rados e, numa terceira etapa, sua e:ttensão até São Miguel do Oeste, para que 
atinja o oeste catarincnse, propiciando escoamento da imensa produção das 
regiões do sudoeste do Paruná, do oeste catarinensc: e do noroeste do Rio 

_Grande do Sul. 
Espcr:tmos que o Ministro dos Transportes tenha apreciado, convenien

temente, as ponderaçõe-s que lhe foram aprcsent:rd<ts pela comissão designad;r 
pela Assembléia Lcgisl<ttiva do Estado de Santa Catarina c que, atendidos es
ses n:clamm. de dinamização de infr<t·estrutura viária do nosso Estado, possa 
contribuir, como tem invejáveis condições, para a melhoria das nossas e:tpor
tações e reduzir os nossos déficits crescentes no balanço de p<tgamentos. 

Era o que tínhamos a dizer. Sr. Prc:sidente. (Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. JAISON B,!RRE
TO EM SEU DISCURSO: 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
A,\'sl'mh/t?ia Lt•giJ/arb•a 

Senhor Ministro, 
A Assembléia Legislativa do Estudo de Santa Catarina, através de suu 

Comissão P<trlamentar E:tterna, cri<tda pela Resoluçi1o n9 235/79, de 17 de 
maio de 1979, com respeitosa vênia, vem, a Vossa E:tccléncia, aprescntur es· 
tudos que, visam dar à economia c<tturinense meios eficazes ao seu pleno de· 
scnvolvimento. 

A preocupação da Assembléia Legiralutiva !11oma-se u todos brasileiros, 
nesta rcalid:tdc que ai cstír- faltu ou escassez de petróleo c faliu ubsolutu de 
outro meio energético que substitu:t, acarretando dcstartc no meio er.:onõmi
r.:o, sérios problcmus de difícil solução, 

O presente estudo, Senhor Ministro, se utém ao trunsportc, meio de cir
culação de riquent, c uprescnta :t rcivimJicaçiio dos eutminenses :r Vossu Ex
cclCnda. 

I - Porto de llujuf 

Lncali1ado no Município Ue ltaj:ti, é o nwis importante porto do bta
do de Santa Cat;rrinu, ~crvc de uncuradouro de embarque c dc.,cmharquc c é 

dclinidu como porto de c:rrg:t gcr:tl com gwnUc movimento, t:lmhêm, llc 
carga a gr:rnel, sólid:rs c líquidas. 

Par:t cluciUarmos cm números explicitamos: 
Em 197H: c.\port:tç:io . , , .. , ... , . , , . , . , , .. , . CrS :!.632.5H6.145,77 

importaçfro . , , ........... , ....... CrS J.X62,769.'J'J4,J5 

Em \979; U:mciro a abril) 
cxpurt:tç:io . exportação .................... , . , CrS 1.023.591.757,55 
importação , impnrt:Jção ..... , .. , ... , ....... , . , CrS H09.669.6M,64 

Em rehtçfto ;1 J9n o Porto de ltujuí acusou o acréscimo de 12,3% novo
lume de export:lção, se destac:.rndo os seguintes produtos: 

Açúcar , ...... , .... , . , ... , ... , , , , ... , .. , , .. , . , . , 
~ladeira .. , ................ , . , , . , . , .... , .... , .. 
Produtos Congelados ........... , ............... . 
Fumo 

CrS )),755,91 
CrS 13.327,10 
CrS 9.206,.14 
CrS 5.323,55 

11:'1 que se f:tt.cr menção t:tmbém, Senhor Ministro, que as empresas S:t
di:.l S.A .• Perdigão S.A., Seara S.A, Pagnocclli S.A. c Chapt:có Avícola, ex· 
port;rrn 6K~í. dos frungns exportados pelo Brasil c que, o movimento de im
post:rçi'to c exportação Uc sete agências mmitim:ts é feito através do Porto de 
lwjuí. 

Dos números ressalt:t a imrortância do Porto c por isso, o povo catari
ncnse, :ttr:tvés de seus representantes solicita a Voss<t Exccléncia que o Porto 
de ltajaí fique inserido dentro dos planos dos portos prioritítrios tendo cm 
vista que, devido ao seu grande volume de movimento, hâ que se fazer bcnfci
torias, estruturas de cais pura ampliaçito de cargas c descarg:rs, recupcr:tção 
de molhes, depósitos, etc. 

11 - Rodo•la BR-283 (Estroda dos Frigoríficos) 

Essa estrada, Senhor Ministro, vem sendo construída cm conv~nio entre 
os Governos Federal c de Santa Catarina c: jâ tem trechos implantados -
Charccó-Scara, c outro trecho jâ pavimentado, Seara-Concórdia 

Toduvi:r, Senhor Ministro- como as informações sobre a continuidade 
d:ts obras nessa rodovia são contraditórias, apresentamos a Vossa E:tceléncia 
as razões que nos 'parecem justas, com a devida vénia, sobre a viabilidade eco
nómica da BR-283. 

a) A grande industrialização e produção de su[nos, frangos, milho e 
soja nos municípios ao longo de seu traçado (ltapirunga, Mondai, Caibi, Pai· 
mitos, São Carlos, Aguas de Chapecó, Seara, Concórdia, Capinzal, Castelo 
Branco, Ouro e C<tmpos Novos) terá como via de circulação râpida ao porto 
do lt<tjaí essa estrada. 

b) A existência de sete (7) grandes frigoríficos, responsáveis pela expor
tacão de 6B% de frangos e:tportados pelo Brasil, por si só justifica, a continui
dade dus obras. 

c) Corredor de e~portaçào em direçào às BR-153, BR-282, BR-116 e 
J>orto de ltajaí. 

Da grande import;incia resultante da continuidade dus obrus, o povo ca· 
tarincnsc, :ttravés de seus Prefeitos, Vereadores, Produtores do sul do oeste c 
dos Dcput:tdos, solicita a Vossa Excelência a reivindic<tção nas prioridades 
rodoviúri:ts brasileiras à estrada BR-283, 

III - Rodovia Blumenau-Navesantcs 

Em outubro de 1976, o e:t·Presidente da República, Ernesto Geisel, em 
sua visita a Blumenuu, em ato público, transformou a construção d<t rodovia 
Blunu:n<tu-Navcg<tntcs (continuação da rodovia BR-470 pela margc.m es
querda do rio Itnjui) cm obra preferencial, incluída que está no li PND como 
ohr:t prioritítriu. 

O inicio das obr:ts se registrou no ano pró:timo rassado cm duas frentes 
de tr:tbalho. 

No corrente uno o ritmo de trubalho diminui sensivelmente tendo cm 
vista :t dispensu de tr:tbalhadores, nlcg:tndo :ts emprcitcir:.ts os :Hrusos de p:t
gamcnto por purte do DNER. 

O v:rle do ltujuí, região ultumente industriulizadu, utilizu como estrtu..la 
de ligaçitn an l1orto de lt:tj:ti ou it UR-101, u cstrndu estadual Jorge Lueerd:.t, 
que não m:ris suport:t o intenso tr:'d'ego ucnrrctundo sérios prejuízos lt cconn· 
rnin de todu a rcgiiio. 

Esta Asscmhléiu Legislutiva, cm abril deste ano, endereçou u Vn:>~s:t Ex· 
ccl~nciutclcgrama apelando pelo rccstuhclecimcntn du ritmo de tr:thalho na-
lJUcla rudnvia. ' 

A viabilidade c~onúmica da rodnviu é cornprovmla pelu rc!li<io lJUe serve, 
plllo industrial do Estado de Sunta Cat:trina. 

Pela impurt:'tncia da 1lbra, o pnvu c:ttarincn~c. por :>~CU:>~ rcprc~cntuntcs, 

apela, uo ... cntido de lJUe Vo~.,a E.\l'Ciênda determine an DNER acclcrat,;iin c 
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conclu-;üo dc~!la rodnviu, importantís~ima Ii economia do Vale Uo ltaj;.d c de 
Santa Catmina, 

IV - Rodo•lu BR-163 

O extremo oc!'ltc de Sunta Cutarinu, o maior ct:lciro do Estado, c respon
súvcl pela maior produçiio de soju, fcijiio preto c suínos, se vê, atu;.1lmcnte, 
prejudicado pela precariedade de suas rodovias, rcnctindo de maneira dirct;1 
n;l cin:ulaçilo da riyucza da região. 

A estrad;t existente entre São Miguel do Oeste c Dionísio Cerqueira foi 
construída h;i JO ;mos por firm;t particular, scm tr<.~ço:~do m:nhum c \.:onsc
qUcntcmente irrcgulm c chci:.1 de curvus. 

Com u construção do trecho São Miguel do Oeste-Dionísio Ccrqucir;.t, 
que é de apenas 60 km, o extremo oeste do Estado ficará ligudo pcl<~ BR-1H2 c 
por continuação asfáltic:.t aos portos de São Fr01ncisco c de ltajuí, numa per
feita integração com todo o Est01do c ainda fic01rá ligado ao Rio Grande do 
Sul c Pólraná. 

A importância vitul da rodovi01 é de tão grande mont01 que, o cx
Govcrnudor A ntõnio Cu r los Kondcr Reis se compromctcu a construi-la caso 
o Governo Fcdentl não o fizesse c, só não cumpriu tendo cm visw ól fnlt:t de 
repasse de recursos fcdcrólis c próprios, 

O então Ministro Dirceu Nogueira cm visit01 b. cidade de Herv01l do Oeste 
gan1ntiu o asfnlwmcnto num reconhecimento in/oco dóiS ncccssidõ~dcs c viubi
lid:tde!l cconômicus da região, 

O Governo 01té mesmo já proccdcu, inclusive, u elaborw;ào do projeto ti· 
n:.1l c..le cngcnhari01 que está concluído c quc custou cm torno de 4 milhões de 
cruzeiros, f;.~lt01ndo IZ'to.somentc, Senhor Ministro, a implõ~ntaçno, pois que o 
Estado não tem condições de execução nestcs 60 km dói rodovia Br-163. 

Os três Eswdos sulinos, num movimento coeso, já tizer01m sentir 010 Go~ 
verno Central 01 urgência c necessidade da obr01. Solicit01ram uqueles Estado~ 
a ligação de Tencntc Portela, no Rio Gr;.~nde do Sul, 010 Par01nâ. 

Sentindo-se a necessidade totul d01 urgência do trecho São Miguel do 
Oeste-Dionísio Cerqueira, cujo projeto fln01l de engenharia já cstú conclui
do, 

Em Dionísio Ccrqueiru já existe um porto seco com toc..la a infról· 
cstrutur:t montóldu c precisa ser mivudo. A viabilid01de econõmic01 du rodovi:1 
se fal sentir pela: 

a) Circulm;ào da riqueza 
b) Turística 
c) lntcgrólção, 

a) Circulação da Rique:a: 
A politica do Ministério da Agricultura é 01 construção de estrad01s vici

nõ~is para o csco01mento e, na região não será construída nenhum01, tendo cm 
vista o tr01çado desta rodovia. 

A construçüo daquele pcqut:no trecho dói BR-163 ligar{t a Argentina a 
todo o Brasil no processo de exportuçào e importuçüo utr01vés de seu porto se· 
co, de Dionísio Cerqueira. 

Ligólrá o Rio Grande do Sul ao Paraná 01través de Santa Catarina e lig01râ 
o extremo-oeste a todo o Estado e ao Brasil. 

b) Turútica: 
A Argcntin01 tem n01 BR-163 sua via cxpress01 dc turismo, tanto assim que 

já 'lsf;dtou Buenos Aires 01 Dionísio Cerqueira reclamando a prcc01riedadc do 
trecho brasileiro, Dionísio Cerqueira-São Miguel do Oeste. 

O movimento turístico da estrada é muito grande c carreia para o Brasil 
muitos beneficias de ordem linõ~nceira, 

c) /tw•graçào: 
Ligurú o cxtrc::mo-oc:stc u todos os municípios do Estado integrando 

numa rede de rodovias pessoas, produtos c cultura, pois é: cuminho forçoso 
pum as praias cõ~tarincnscs. 

Por isso, o Senhor Ministro, o povo de Santa Cat01rina, óltr:tvés de seus 
representantes, solicita a Vossa Excelência u inclusão do BR-163 no plólno de 
prioridmle e construção abrindo, desturtc, us portas do celeiro cutarincnse u 
todo o Brólsil. 

V - [!!Irada de Ferro S1nta Cat•rlnü 
Em dc~:orrênci01 de Resolução n' 8/71. de 10·2·71, do Conselho Ferro

viário Nucionul, h:ve seu trllfego suspenso u partir du zero horu do diu 13·3· 
71, ccss;1ndo, conseqUentemente, ól circulação dos trens. 

Nu época atu:tl, em que 11 diliculdudc de combustível ucurrcta i1 econo
mia dos palses conseqUências c..lcsustrosas, Suntu Cutarinu, muior pn~d.u~om 
de carvão, vê dcsutivuda sua cstr..du de ferro, upesar das monções diTig1U<1s 
ao Governo Ccntrul, no sentido que u Estrada de Ferro Suntn Cutarina fo11se 
mantida. 

N~o nos Uetercmos Senhor Mini~tro, no c:~tudo da nwnutcnçfio da Es
trada dc Ferro Santól Catarina, c quc f<tremm oportunamente, tendo cm vistu 
a importüncia da rcconstruçúo ou construç~o da fcrrovi01. 

Temo~. Senhor Minbtro, unw grande preocupação que exporemos, data 
n;ni~J, a Vos~a Exccléncia. 

Com :1 dt.!sativõ~çào da E~trad01 de Ferro Sant:.l Catõ~rinói todo o patrimõ
nio ficarft praticamente à condição de sucuta. 

V6rios municípios servidos pela então estrada de ferro reclamõ~rõ~m à 
Rcllc Ferroviáriól Federal S/A 01 retirad01 dos trilhos, viadutos, quc entravam 
a t:xpans;io urbann, dificultando o progresso citadino. 

No atc:ndimento dos reclamos, cl01borou 01 Superintendência Regional dt: 
Curititm um termo de acordo de permissão de retirada de: vi01dutos e trilhm 
que julgumos injusto, pois que o termo Proc, n' 1.296/78 diz tc:xtuõ~lmenlc: 

-O matcrióll resultante da demolição será invt:ntariado com 01 liscólli
zuçõo dos empregudos da PERMITENTE; 

-O pcrmissionário, no caso de rc:stabelecimt:nto da Estrada, fará à sua 
custa a reconstrução da linha, reconstrução de vióldutos c outr01s obr01s com
plementares, 

-No caso de err;.~dicação da linh01, comprometc·se o munidpio a adqui· 
rir o imóvel, por compra, pelo preço e condições estabelecidas pela PER MI
TENTE: 

- O permissionário compromete-se cm fazer a entrega do móltcriõ~l mc
túlico, cm tclól, cm perfeitas condições, quando solicitado pela PERM !TEN
TE. 

Por isso, Senhor Ministro, no interesse da administraçtio públic01 munici· 
pai c nu interesse dos municípios, a Assembléia Legislativa do Estado de San· 
ta Catarina requer a Vossa Exccléncia dcliniçtio do Governo Central sobre a 
erradicação ou não da Estmd:.~ de Ferro Santa Catarina e, caso se concrelizc a 
referida, seja 01utorizada 01 retirada dos vi01dutos c trilhos sem obrig01toriedade 
da guarda, rcposiçtio, etc., atr01vés do nosso termo de: ó!Cordo. 

Est01s, Senhor Ministro, as reivindicações do povo de Sant01 Catarina, 
que apela ao alto espírito patriótico de Voss01 Excelência voltado ttio somente 
010 desenvolvimento do Brusil c ao bcm-estar de seu povo. 

Floriólnópolis, 22 dc maio de 1979. - Delnm de Pídua Peixoto, Presi
dente- Clllão de Araújo, Relutar. 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

Senhor Ministro, 
Ainda com relação U Estrada de Ferro Sant01 Cõ~tarinõ~, vale salient01r que 

u nmnutencão do atual traçado da Estrada de Ferro Santa Catarinól, scu reól· 
parelhamento, ligólção com o Tronco Sul e prolongamento até u Região 
Ccntro-Ocstc do Estado de Santa Cat01rina, torna-se um imperativo, para qut: 
seja possivd cxport01r pelos Portos de ltajai c São Fr01ncisco do Sul, uma pó! r
cela dói t:lc:vadól produçtio de madeira, milho, erva-mate, e soja,·ofcrecida 
anualmente como produto t:!!.portável por aquela Rcgitio, 

Porém, a implantação dessu via Férrea requer inicialmente: ól considc:· 
r:~çiio de medidas de duas ordens: 

ól) Correçllo das caus01s de suól dctcroização e da incapacidade de trans· 
porwr: 

h) Criação de condições institucionais que preservem para a ferrovia, o 
trunsportc dc toda ;.1 carga dc:stinadól ;Jos panos de ltajai e São Francisco do 
Sul, desde que, provt:nientc da área de sua Zonól de Influência, assegurando· 
lhe assim, condições dc compt:tição com o tr;msportc rodoviário, m01is forte c 
vcrs:'1til cm termos dc recursos de operação e disponibilidade de viól (:tuto· 
estrad;~s), 

Na primeira ordem de medidas inclucm·se:. 
al Rcloc;.1çiio- já cstudada paru toda extensão da atual Estrudu de Fer

ro Sant<1 Catarina pdos órgilos competentes do Departamento Nólcion:tl Ue 
Estradas de Ferro; 

hl Lig:1çào óiO Tronco Sul (ltuj;.li-Pontc Alt01 do Norte). 
Na \oculidade dc Ponte Alta do Norte, com pátio aparelhado convt:· 

nicntt:mentc para operar t:m conjugação rodo-ferroviári01, consistirá cm 
nosso primciro ponto de r.oncc:ntruçào de cargas, 

c) Prolongamento da vi" atê Jouçuba - loc:tlidudc scrvic..lu por ferrovia 
( RVPSCl, onde ~1tuulmente s~: fuz u convergência de: toda H produção ocor1·i· 
úa no Ccntro~Ocstc c:1tarint:nsc e cnnstituindo-sc em um segundo ponto de 
concentr;u;no de c;tr!;!US proccdcntt.!~ ou dcstinudas aos Portos de São Fruncis
co do Sul c ltajai. 

d) Ten:cira etapa- prolllllgurnento ati: São Miguel \.lu Oeste. A Estr:tc..lu 
de !-'erro Sant•t Catarim1 atingirá o Oeste catnrincnsc nit localid;ule de Sitn 
1\li)!llcl [)'Oeste, CIIIICrelit.anLhHc assim n meio ideal rara n c~cuamcnto da 
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Imensa produç[ln que ocorre anualmente nus regiões du Sudnc:-.tc do Paran:1. 
Oc~tc c:~tarincnse c Nnrm:ste do Rio Graudc do Sul. 

Serill o meio de transporte próprio rar;l cin:ulaçàu de riquctas, dc.'ldC ól 

orla litorúnea do Porto de ltajaí iii~ os v:iles mencion:.~dos, num futuro nwi~ 
remotn atingiria as barrancas do Pcpcrigu:Jçú na fronteira corn a Aq;cntina. 
l)csw forma a 14• Oivisi'io da E~tradil de Ferro Santa Catarina, com sua rede 
no sentido l.estc·Ocstc do Estudo, f:~ria a integração cconômica de [!rc:.ls d:~s 
mais c:-.prcssivas, inclusive ligando-se por trilhos com os Estadm do Ri11 
G r:mdc Uo Sul c P:mm(L 

hlllciuno.uia, n;1o hú dúvida, como elemento propulsor do progressn Cil· 
tarincnse. 

Os c.~tudos par:1 o prolongamento dess:1· ferrovia até o Tronco Sul. na~ 
ccrcanii.Js de Ponte t\lta, numa extensão de arroxim:.~damcnte 70 km. jú fo
ram condu idos, :~chimdo-sc cm podcr do Departamento Nacion~tl de Es1 rad;t 
de Ferro. Este fato foi const:Jtitdo rela Associação du Escola Surn:rior de 
G ucrra. 

Efctiviid3 ii ligação com o tronco Sul, a 14' divisão monopolizaria nova
mente o transporte par:1 o porto de ltajaí, naquela oc;tsião, o que lhe daria re
cursos par:t justilicar suu permanência, pois antes da impl<~ntução do atu:tl 
rodofi:rroviário, ela não carreava mais do que 5% das eKportações que se 
processavam pelo porto de ltajaí. Com a ligação seriam cri:1d:1s t:lmbém as 
correntes de tráfego: transportc de combustíveis liquidas do terminal de 
Haja i c t:tmbém dos centros de distribuição dos derivados de petróleo, cm Li!· 
ses, pura o ahast~cimcnto do interior do Estado: transporte de cimcnto de 
lt:..~jaí para o Oeste caturinense, bem como o açúcar, café, fécula c outros pro
dutos industrializados do Vale do ltajaf para o mercado interno Cóltarinensc c 
para i!S rraças do Rio Grande do Sul c Paraná. Dado ao intercâmbio que sc 
estabeleceria com as redes ferroviárias do Sul, haveria o transporte de merca
dorias das mais v:1riadus naturezas, desembarcadas no exterior do País c dcs
tinudus :10 mcrcudo das zonas servidas pelo complexo ferroviário, com o 
tr;~nsportc. já como retorno, de madeiras, de gado e de mais produtos do 
Nortt: como o algodão: do Centro e Oeste de Santa Cuturina, bem como de 
Rc::giõcs do Rio Grimdc do Sul c Puraná, tr;wsportc pam exportação atro1vés 
do Porto de ltujuí e pura o consumo do Vale do ltajaí e litoral caturinensc. 

Assim sendo, Senhor Ministro, existem idéiilS para Hligução Blumcnau
Ci Llllritnlirim, como t:~mbém, existia uma omra intenção, ou sejn, ligar Guara· 
mirim à lmhitubtl, chegando a ltajaí, subindo a Blumenau e se cncuntr:mdo 
cm Guarumirim, onde se junt:uia com u Rede Fcrrovitíria Fcdcrul, r o is ~om 
a lig:.tção fcrroviári01, lmbituba-Guaramirim, com o aproveitamento de tre
chos da Estrada de Ferro Santa Caturin:t, teríamos o transrorte de carvão c 
Ueriv:.1dm para São Paulo e par:t o restante do País, como também transporte 
de produtos industrializados- I CC, de lmbituba par:! Oeste de Santa Cata
rina~ Paraná. Ou mesma forma o trunsportc de minérios de ferro Minus Ge
rai> i1 SII)ERSUL; transportes de produtos industrialiwdos SIDERSUL: 
trt1nsrortc de cimento para o Oeste de Santa Catarina, Rio Gr:111de do Sul c 
Paranol: tru.nspnrtc dc calcário de Camboriú ou Brusquc para a filhrktt de ci
mento: tmnsportt: de ~ombustiveis e transporte de mtnérias-prirnas para ;1s 
indústri:.1~ do V;.lle do Itt~j:ti. 

Podemos aindu esclarecer que não haveria necessidade de construçõc:-. c 
nem de compra de cquip:~mcntos, porque poderão ~cr utilizudos os du Rcgin-

na I "iul pnr inh:rmêditl Ja btr:1da de h:rrn Santa Catarina, c as de 1\lafr;1 d,1 
SR-:"1. para UlH"n·cis, cstaçt'10 de pa:-.sag.cirn.,, scJc admini-,t ratiVil c nu I ra'l cnn~
tru~·úc-. de vuhn, nüo lwverá necessidade de iiplit:iiÇÜu Jc c•tpital. 

U111 lrcl'hn da lig:1ç:'lll poder[• ser udmini:ilrad;1 rela Regional Sul c outro 
pd;L SR-5. 

Qu:mto i1s estações de pass;tgciros, luxuu~a:-., t:lmhém niin han:rú nccc~
sidade, uma vez que :t finalidiidc da citad:1 ligação ser:'! quase c.xclusivamcntc 
de c:~rg;L. 'Ltmhém Uc m:'Lo·dc-ohr;l cspccializadu, n:'1o h:~ver[l nc(.:CS\id:tdc 
nem de cri:u;àn de car~os técnicos c administrativos, pois os scrviçn~ 1écnico~ 
c admini•ilr:ttivos e hurocrúticos poderão ser prestados pela Rcgiorlill Sul c 
pcl:1 SR-5 Paran:i • Sant;t Catarin:1. 

Ennm, chegamos l1 conclusão de que ii Estr:tda de Ferro San !:I Cutarin:1, 
com ~lJa lig.t~ção ao Tronco Sul e ao Oeste c:ilitrincnsc, tem a sul! v:ilidade. 
bem como. n(l trecho Itajaí·Biumcnau, como acitbumos de ver, com ligw,:tto ii 
Guarilmirim, que também é viável. O que nós dcscjumos unicamente. é que o 
V:Jic do ltajuí f:~c<l por meio de fcrrovius o seu tran:-.rortc de produtos do 
Vide do lt:ljai p:1r<1 os outros Estados c receba os produtos dos outros Eswdos 
para as indústriu.~ do nosso Estiido, diminuidos cm seu custo, porq11e somente 
:tssim, c muito espccialmentc, diuntc da situação que já se ilntevé. com ii cs
cas~cl do petróleo, d:.~qui rara frente, hú a neccssidudc do Estado de Sant:l 
Cnt:1rina conjugur os seus esforços pura que consigamos que us ferrovias no
vamente voltem a funcionur por interm~dio do carvão ii vapor, fa1cndn assim 
com lJUC h:1j:1 umu economia sensível de óleo Dicscl c derivados do rctrólco. 

Florianópolis, 22 de maio de 1979, - Delfim de Pádua Peixolo, Prcsi· 
dente - Cilliio de Araújo, Relator, 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Nada mais havendo que tra· 
tar, vou encerrar a presente sessão, designando para a extraordinária a 
realizar-se às 18 horas e 30 minutos, anteriormente convocada, a seguinte 

Ordem do Dia 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara n11 145, de 1978 
(nii 4.ó9i j78, na Casa de origem), de iniciativtt do Senhor Presidente da Rc· 
pública, que dispõe sobre a lixaçào c alteração do número de vagus nos cu r· 
sos superiores de graduçào, c dá outras providéncias, tendo 

PARECER, sob n• 508, de 1979, da Comissão: 
- de Educação e Cultura, favorável, com a emenda que apresenta de n~' I· 
CEC. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~' 37, de 1979 
(n~' 5. 742/78, na Casa de origem), dc iniciativa do Senhor Presidcntc da R c· 
pública, que autoriz:t o Departamento Nacional de Obras contra as Secas
DNOCS, autarquiu vinculada ao Minist~rio do Interior, a doar o imóv•l que 
menciona, situado no Municfpio de Sobral, Estado do Ceará, tendo 

PARECERES FAVORÃVEIS, sob n•s 501 e 502, de 1979, das Cernis· 
sõcs: 

-de Assuntos Regionais i c 
- de Finunçus. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Está encerrada a scssi10. 
( Lel'anta-se a sessão às 17 horas e 55 mimlfo.l". i 

ATA DA 155• SESSÃO, EM 13 DE SETEMBRO DE 1979 
1' Sessão Legislativa Ordinária, da 9• Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA-

PRESIDE:NCIA DO SR. LUIZ VIANA 

ÀS 18 l/ORAS E 30 MINUTOS, ACHAM·SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

José Guiomard- Eunice Michiles- Evandro Carreira- Raimundo 
Parente - Aloysio Chaves- Gabriel Hermes- Jurbas Passarinho- Alc
xandrc Costa - Henrique de La Rocque- José Sarney- Alberto SilVil
l-lelvídio Nunes- Almir Pinto- José Lins- Dinurte Mariz- Jcssé Freire 
- Cunha Lima- Humberto Luccnu- Milton Cubra!- Aderbal Jurema 
- Murcos Freire- Arnon de: Mello- Luiz Cuvu\cunle- Tcotônio Vilela 
- Gilvnn Rocha- Lourival Baptista- Pussos Pôrto- Lomunto Júnior-
Luil Vi:~ na- Dirceu Cardoso- João Culmon- Moucyr Dullu- Amara! 

Peixoto- Nelson Carneiro- Roberto Saturnino -Itamar Franco- Mu
rilo Budaró - Tancrcdo Neves- Franco Montara -Orestes Quérciu -
Bcncdito Ferreira- Lázaro Barbozu- Benedito Cunelus -Gastão MUller 
-Vicente Vuo\o- Mendes Cunule- Pedro Pedrossiun- Affonso Cumar· 
go- Jmé Richa- Leite Chuves- Evclftsio Vieiru- Jaison Burreto- Lc:
noir Vurgas - Paulo Brossurd. 

O SR. PI~ESIOENTE (l.uil Viana)- A list:~ de prcsenç:~ acu~oa o com· 
parccimcntn de 54 Srs. Scnat.Jorcs. Havendo número rcgimcnlal, declaro 
ahcrtil H sessilo. 

O Sr. I"'·Sccrctúriu vai prnt:cdcr l1 leitura do c~pcdieutc, 

••"" . .. ,, 
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EX I' EDI E:>:TE 

MENSAGEM IJO I'RESIIJENTE !lA I!EI'Úfii.J(',\ 

De ugrudccimcnlo de comunicuçào: 

• N'·' 177/7~ ~n 1' 32Jf79, nu origem), de IJ Jo ~orrcntc, rcl'crcmc :'1 :tpro
va~ao da~ matcnas comtantcs Jas M cnsagcn~ n~·~ :!16, de 197H; 141, 116, :!:!~. 
21•), OSJ, 14H, 007, 016, :!:!0,:! I H c :!50, Jc 1979, du Prc~iJéncia da Rcptihli~.:a. 

• O SR. PRESII>ENTE (l.uit: Viana)- O E.\pcUicmc lido v;d it puhli
L:il~ao. 

PiiSSii•St! ú 
ORDEM DO DIA 

llem 1: 

Discussfio, cm turno único, do Projeto de Lei Ja Cimwra n" · 
145, de 197H (n~'4.697/7H, na Cusa de origem). de inici:llivu do Se· 
nhor Presidente du República, que dispõe sohrc :1 fi.'<:tçfio c altc· 
r:u;;io do número de vagas nos cursos sureriorc~ de !!raduaç~o. c dú 
outr:ts providi:ncias, tendo 

PARECER, sob n~' 50H, de 1979, da Comiss~to: 

-de Educaçiio c Cullura, favodvcl, com a cmcnd;~ que arre· 
scntu de n"' 1-CEC. 

Em discussfio o projeto. (Pausu.) 
N:io huvendo quem qucir.a discuti-lo, dcclaro-a encerrada. 
Em votação o projeto sem prejuízo da emenda. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permancccr scnt:tdos. (P:tu· 

s:1.) Aprovado. 
t o .H'/-:Itilltt' o pro)t•to apnwado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 145, de 1978 

(N' 4.697-C/78, na Casa de origem) 

Dt• iniciatii'U do St•nhor Prt•Jidt•t/le da Rt•p!ihlica 

Dispõe sobre a fixaçiio e alteração do número de va,::as nos cursos 
superiores de graduação, e dá oulras providências. 

O Congresso N:.tcional decreta: 
Art. JY Atendid.as us conveniêncius do ensino c us prioridades estabelc

cid:ts pelo Ministério du Educação c Cultura, cabe às univcrsidudcs lixar o 

número de vag.as iniciais de seus cursos de gruduaçào. 
Art. :!Y Os Conselhos de Educação, no ;jmbito de suas rcspcr.::tivusjuris

dições são competentes para: 
I - upreciar, de oficio ou por solicitaçiio dus instituições de Ensino Su· 

perior, o númcro de vagas fixudo e redistribui-lo, na rrópria lnstituiç:io, 
qu:mdo assim recomenda a interesse do ensina; 

li - determinar, a qualquer tempo, a anulação de alteraçüo de número 
de vagas procedida sem a observância das disposições desta lei: 

I 11 - lixar o número de vagas iniciais dos cursos dos cstabelccimcntos 
isolados de ensino superior e das federações de escolas. 

Art. 311 Aberto o concurso vestibular, o número de Vó.lgus iniciais regu
larmente autoril:.tdo e publicado no edital de ubertura do referido concurso 
nim pode, em hipótese alguma, ser alterado pela instituição de ensino. 

Art. 411 O número de vagas iniciais será observado, ao longo do curso, 
como limite dus matrículus nos periodos subseqUentes, salvo os c:tsos de 
transfcréncia obrigatória, previstos na lcgisluç~o. c de rcpcti:ncia. 

Art, 51' A instituiçfio de ensino quc houver nltcr:tdo o número de Vll~HIS 
de seus cursos, inclusive nu forma do Dccreto-lci n~' 574, dc H de mui o de 1%9, 
modilicado pela Lei nY 5.850, de 7 de de1.embro de 197:!, dcverú :tprescnt:tr ao 
Conselho de Educuçào competente o quadro de distribuição de v;.tgus corres· 
pondcntc ao último concurso vcstibul:tr rculizudo ;mtcs da publicuç~w dcstu 
lei c, hern assim, us ultcraçôes relutivmncntc it época da :tutorizuçào ou rct:ll· 
nhccimeuto dos cursos c a rcspcctiv:~ justificaçito. 

Art. 6Y O não-cumprimento das normus cstubclecidas nestu ld sujcitar:'t 
u institui~ilo ü s;tnçtw prevista no 11rt. 4H d11 Lci nv 5.540, de 2S de rwvcrubro 
de I%H, ~.:ornhinadll com o* :!1' Jo :trt. 14 do Dccrcto-lei 111' 464, de li dc fcvc· 
rcirn de IIJ69, além de outr:ts sarwôcs prcvi~tas cm lei, rc~ularncntn ou ato 
lltlrmativo. 

:\rt. 711 ()uallJUt:r nwnfcsta~~ltl do Conselho 1-'cdcral de h!w.:a~·iHI c dm 
( 'on~clhm de J:dw:aç:'w dos Estados c do Distrito hderotl, rclati\'itlllCIIIC illl~ 
a los prcvistm nc~ta ld, dcpcndcrú, para ~ua v;rlidadc, de iiprova~o·itn pcln ~1 i
ni.,tru da bllH:a~·:w c Cultura. 

i. ·' 

t\rt. H'' O Poder 1-::c:ccutivn rcgul;rmcntarü a rrc~cntc lei no pr:tto de 
~.:cnlo c vinte dta~. contadn~ da data de sua puhlic;r~~o. 

Arl. •)" bta lei cntrar{r em vigor na d;Lta úc ~ua rubliL:a~~o. 
1\rt. lfl. HevoganHc tlllc~.:rctn·lci n~" 574, de H de maio de 1%9, c;1 l_ci 

n" ~-X~O. de 7 de detcrnhrn de 11)72 c dcmais di~ro~içüe., cm ~.:ontrúrio. 

O SR. I'RESIJJE~TE (Luiz Viana) Em votação a emenda . 
O~ Sr~. Senadores que aprovam queiram permancccr sentados. (Pausa.) 

Aprovad;l, 
A matéri:~ vai U Comissão de Redução para redaçào final. 

C a .n~grünre a emenda apNJI'ada: 
E~ I E~ DA ~· 1-n:c 

Suprimam-sc, no art. 5~', as palavras finais" ... e, bem assim. asalteraçõc~ 
relativamente U época da autorização ou reconhccimcnto dos cursm cu rc~
pcctiva justificação". 

O SR. I'RESJJlENTE (Luiz Viana) - Item 2: 
Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da C~mara n~' 37. 

de 1979 (n~' 5.742/78, nu Casa de origem), de inici.ativa do Senhor 
Presidcnte da República, quc autorila o Departamento Nacion<~.l de 
Obras contru as Secas- DNOCS, Autarquia vinculada ao Minis
tério do Interior, a doar o irnóvcl que menciona, situado no Municí
pio de Sobral, Estado do Cear~. tendo 

PARECERES FAVORÂ VEIS, sob n's 501 c 502, de 1979, das 
Comissões: 

-de Assuntos Rc,::ionais: c 
- de Finanças. 

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

dos, (Pausa,) Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

E o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 37, DE 1979 
(N• 5.742/78, na Casa de origem) 

De iniciatim do Senhor Presidente da República 

Auloriza o Departamento Nacional de Obras Contra as 
Secas- DNOCS, Autarquia vinculada ao Minislério do ln· 
cerior, a doar o imóvel que menciona, siluado no Município 
de Sobra I, Estado do Ceará. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I q Fica autorizado o Departamento Nacional dc Obras Contra as 

Secas - DNOCS, a doar à Empresa Brasileira de Correios c Telégrafos -
ECT, mediante escritura pública, o terreno de sua propriedade, localizado no 
Distrito de Jaibaras, Município de Sobral, Estado do Ceará, com cento c cin
qUenta e três metros quadrados, cuja configuração retangular está definida na 
planta anexa, devidamente rubricada pelo Secretário-Geral do Ministério do 
Interior. 

Art, 29 O terreno a ser doado destina-se à construção, no Distrito refe-
rido no artigo anterior, de uma Agência Postal Radiotelegráfica. 

Art. J9 Esta Lei entrará cm vigor na data de sua publicação, 
Art. 49 Revogam-se as disposições cm contrArio. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Esgotada a matéria da Ordem do 
Dia. 

Tem u p;davra o nobre Sen:tdor Dirccu Cardoso~ para uma breve comu
nicm;ào. 

O SR. I>IRCEU CARDOSO (M DB- ES. Lé o seguinte disourso,)
Sr. l'residcntc, Srs. Scnudorcs: 

Ocupo c~t:t tribuna para registr:tr nos Anais do Sen:tdo Federal o~ 40 
antl~ de ~!tisica Pnpular Br:tsileira Jc um J'unciomirio dcstH Casa, cmhnr:t jü 
arn~entado. Tr;rt:t·.~e de Elpidio Vianna, autor dc mais de 100 mLhic:ts grava
da~ c nutras Wnt:ts inétlit:ts, ú e.~peru de oportunit.httlc para lançi'1-la~. 

J:lpidio Vianna é autnr dc, crllrc ~cntenas de su1.:csso~. "Pbd num De., r a· 
clw", corn vúrkt~ cJiçôcs: "Sonhei": "Dcusn do Cuburi:"; "Ahuixu o Braço", 
in\pirada na Segunda <iucrra ~lundial: ":\ ('ohra c~tú Fumando", .1/or,:mt dt" 
lltl\•~tl~ pracinh:t~ no~ C:ti11J'Hl~ da ltúlia; "Ela tellllJUC voltar": "Ela ai;HI;t n:'tn 
\' olhllt". 

.1:1 cm llJJ6, !:Irídio Vianna l'rcqUcntava 01 Catedral do S;unha 1111 l{io, tl 
romHhtl Cal'é NiL:e. 
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Os famosos compositores Gemido Pereira, At:Julfo Alves, de saudos;t 
memória, foram seus parceiros em vários sucessos. 

A imprensa bmsiliense tem dcst:tcudo nos últimos dias, os ~O anos de 
música popular desse compositor que foi nomeildo píira o Senndo cm 1946, 
aposentando-se em dezembro de 1966. 

Homenageado pelo Club do S:~mbn, Feira Pixinguinha - um Projeto 
da fUNARTE- Fundação Nacional de Arte-, onde foi agraciado com 
uma placa comemorativa pelo sucesso que vem mnntendo uté a presente data. 

lncentivador e batalhador da Músic:1 Populur Brasileira cm Br:1silia, 
Elpídio Viannu fez-se merecedor de nossa singela homenagem. 

Era o que tinha <1 dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se· 
nadar Nelson Carneiro 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ. Lê o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

. A grande m<:~ioria de prefeitos enfrenta dificuldades de toda espécie paru 
o bom exercício do cargo, conforme todos sabemos. Lutam com a esc<:~ssez de 
recursos, num país cm que a Federação inexiste desde que a União se tornou 
a única grande arrecadadora de impostos. Essas dificuldades se tornam mnio· 
rcs em cidade como Nitcrói, antiga capital do ex· Estado do Rio, um dos mu· 
nicipios mais prejudicados do Brasil. 

Ao se candidatar ao cargo de Prefeito de Nitcrói, o Deputado Moreira 
Franco tinha pleno conhecimento dos numerosos c acumulados problemas 
da c:dade, bem como a escassez de recursos da Prefeitura. O espírito público c 
a gr<~nde vontade de realizar o levou a candidatar-se a cargo tão espinhoso, 
pela legcnd:1 da Oposição, para o que contribuiu, sem dúvida, o grande amor 
que tem àquela bela cidade. 

Com lirmeza, empenho e imaginação criadora, tudo vem empreendendo 
cm favor do povo úe Niterói, não poupando esforços para realizar a melhor 
administração possível. E se conduzindo de forma limpidamente democráti
ca, fiel a suas convicções e ao programa do M DB. 
· Com a preocupação de melhor ajudar nn solução dos problemas do po· 
vo, o Prefeito Moreira Franco criou o Programa de Açào Concentrada nos 
Bairros c Áreas Periféricas de Niterói- PRÓ·BAIRRO, que é uma propos
ta de trabalho que "conjuga a execução, de forma ágil e intensificada, de um 
conjunto de atividades e serviços com estímulos concretos à participação di· 
reta da comunidade, tanto no trabalho de identificação de prohlcm:1s loc<:~li· 
zados como na formação de lideranças capazes de selecionar c cscnlonar, de 
forma permanente e organizada, as priorid<:~des do bairro cm relação aos ser· 
viços públicos municipais". 

O Pró-Bairro foi idealizado como uma alternativa viável encontr<:~da 
pelo Prefeito Moreira Franco, na busca de soluções específicas para a dcm<:~n
da de necessidades, injetada a cada instante no complexo urbano. Com isto, 
teve que propor respostas que atendessem, num breve espaço de tempo, a 
problemática cotidiana c variável da cidade. 

Embora existam os projetas de longo alcance, aliccrcndos num contexto 
de estudos c propostas de melhorias igualitárias, havia também a necessidade 
de que se estipulasse um modelo de intervenção para estes problemas intcr· 
mediários, que são a tônica do dia-a-dia. 

Simultaneamente, nasceu a preocupação básicu de se aliar a tal Progrn· 
ma o trabalho ativo da comunidade, conclamando-a a uma participação nUa 
p;:Jtcrnalistica, vinculando·a de maneira direta c integrada ao Programa. 

Esse programa, que vem alcançando resultados magnificas, c! fruto du 
vontudc de realizar, da sensibilidade para os problemas do povo e d<:~ im:tgi
n;:Jçào de um ndministrador que tem perfeito conhecimento do que é u vida 
pública. O Pró-Bairro, conforme dissemos, se desenvolve sem prejuízo dos 
demais projetas e atividadcs de Governo, especialmente, os de grande porte, 
que exigem trntamento espccffico e maior demanda de tempo. 

O Pró-Bairro inclui um conjunto de uções previamente estabelecidus ["'o r 
cada órgão municipal como tumbí:m utuações especfficus detectadas no 
período de execução do progrnmu, cm virtude de solicitações feitus pela co· 
munidade local. 

As açàes previamente estabelecidas forum eluborudas pelas seguintes Se
cretarias: Obras c Urbanismo, Educuçào e Culturu, Suúde c Promoção Social 
c a Funduçiio Atividades Culturuis. 

Devido i1 gama dos prohlemus existentes com vnriuntcs haslilnte dclini· 
das, tornou-se básico o esc:llonumento de prioridudcs diante da impossibili· 
d:1de de serem resolvidos todos os ["'roblemus do Bairro de umu sô vcl. 

Assim sendo, cm cuda hairro ucionado, o Pró-Bairro culminn com u ins· 
taluç;io e posse de um Conselho Comunitário, constituldo por representantes 
da Comunidade, com objetivo de unulisur, selccionur, de debater junto ll Ad· 

rninistr;Jçüo ~luniciral, os ["'roblemas do bairro, cstahcleccndu uma c'icala 
mais jwaa c sensível n:t adoç:io de medidus que lhes henclicicm. 

Tal açào hasci;J-Sc n:1 lilosolia de Governo implant:lda pelo Prcfl!ito Mo· 
rcir:t Franco visando u integr:lçt1o ativ.:J da comunidade: no prot:csso de dc:l:i· 
,.;;lll du munidrio, f;llcndo de Niterói uma cidade mais hum:ma c contrihuin· 
do, desta forma, pur:1 proporcionar uma melhor qualidade de vida p:tnt su;1 
população. 

Durante qu:1renta dias o Pró-Buirro aluou nll Bairro do B;mcto, 
iniciando-se a escalada de onde pretende-se cobrir todos os bairros de Nite
rói. 

Neste período, o posto fixo do Pró-Bairro, localizado na Escoln Munici
pnl Altivo Cesar, atendeu n 1696 (mil seiscentos c noventa c seis) pessoas
cerca de 42% (quarenta e dois por cento) da população do bairro, se conside
rurmos a ocupação média familiar de cinco pessoas- solicitando 1908 (mil 
novecentas e oito) reivindicações, sendo atendidas 1418 {mil quatrocentas c 
dezoito), resolvendo-se, assim, 75% (setenta e cinco por cento) das solicj. 
t;1ções feitas, ou seja pura cada dez solicitações sete forum resolvidus. 

Para isso, todos os órgãos da Prefeitura de Nitcrói forum acionudos, 
contando tilmbém com u participação do MOBRAL c da LBA. 

Sr. Presidente, o programa de s<:~úde desenvolvido no Pró-Bairro do Bar
reto foi elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde utruvi:s de duas unida
des móveis: 

-Atendimento Odontológico: 282 (duzentas c oitentn e duas) pes!<.oas 
atendidas: 

- Prevenção ao Cãncer Pélvico Uterino: 92 (noventa e duas) senhoras 
atendidas c o Programa de Orientação Sanitária- 183 (cento e oitenta c: três) 
visitas - tentando criar na comunidade, uma consciénciu maior pm:1 a 
problcmútica de hisiene nas instalações físicas, de saúde dos funcioni1rios, 
bem como orientando a manipulação e conservação dos géneros alimenticios. 
t\'Jém Jessas utividaJcs ;1 Secretaria Municipal de Saúde <:~tendeu a cusos de 
internações, doações, assisténcia médica, entre outros. 

O Setor Saúde atendeu a 451 (quatrocentas e cinqUenta e uma) pessoas 
com 456 (quatrocentas e cinqUenta e seis) reivindicações, resolvendo IJ7% (no
venta c sete pOi cento) das solicitações. 

O Program<J de Saúde teve a colaboração da LBA, que fez o seu :ltcndi
mcnto na sede do programa, atendendo a diferentes solicitações, como a ob
tençUo de registras de nascimento, legalização da f<:~míli:J, legitimação dos fi. 
lhos, retilicação de nomes e reulização de um casamento na própri:1 sede do 
Pró-Bairro. ALBA atendeu u 119 (cento e dezcnove) pessoas, com 161 (cento 
e sessenta e uma) reivindicações, rcsolvcndo·as todas. 

A Sccrctari<~ Municipal de Educaçà~ concentrou sua açiio na oferta de 
vagas nas escolas municipais- 193 (cento e noventa c três) cnsos :1tcndidos 
-e nu concessão de bolsas de estudo- 115 (cento e quinze) bolsas distribuí· 
d:~s. Eswbelcceu-se também um programa junto às escolas da rede municipal 
no Bairro, com experiências e atividades que propiciaram aos nlunos partici
["'araçào e conhecimenio da comunidade, incrementando o desporto :muvés 
de competições esportivas no bairro além de atender a solicitações dos mora· 
dores par:1 implantação de ruas de lazer, 

A Meu da educação foi procuradu por 443 (quatrocentas e quarenta c 
trés) pcssous com 504 (quinhentus e quatro) reivindicuções e atendeu a 326 
(trezentas c vinte seis), o que representu 65% (sessenta e cinco por cento) de 
solicituções utcndidas. 

E de se salientar também o trabalho articulado com o MOBRAL que se 
fez representar no Pró· Bairro através de um balcão de empregos, ohjetivando 
o atendimento a toda comunidade. Desta forma, uuxiliou·se totnto as pes· 
soas que ncces.~ituvam de trabalho, quanto as firmas empregadoras, além do 
rrogn1ma de oricntaçiio profissionul, encuminhando elementos :tos cursos 
profissionalizuntes do SENA I e do SENAC, promovendo mutrfculus rara os 
:ti unos em seus cursos de ulfubetizaçào. O MOBRAL atendeu a 459 (qu:llro. 
centas c cinqüenta e nove) pessoas com 467 (quatrocentas c sessenta c sete) 
rcivindicuçôes, tendo :.olucionudo 280 (duzentos e oitenta) pedidos, sig.nili· 
c:mdo que (scssentu por cento) dos cusos forum resolvidos. 

Independente do progruma previnmente estubelecido no pluno do gover· 
no, o Pró-Buirro procurou traçar umu proposta de tr:1bulho p:ITit o Burretn, 
que :I tendesse de formu itgil e imediuta, u problemúticu do bairro. Forum fci-
1:\s uma série de intervenções viftrius c urbunisticus na quase tot:llidade do 
h:lirro, Dentre as ohrus vi{trias tivemos rec<treumento asfúltiêo -, impl;tn· 
t<u,;;io de.: rnndcrnn sinalilitç;lo horilont~tl e vertical. regularilil~·iin de cai:"'' de 
rolamento: c nus obrus de urbanização foram pluntudas 1600 (mil c seiscen
tas) mudas de !trvores, colocnçào de meio·lio -180 (cento c oitenta) metros 
-. cxccuçlio de drenugcm, conscrvuçilo c nwnutençlio de pra~·.1s, melhoria de 
:trca de rccrcaçiio c luzcr, recuperuç~o de pmscio pt'1hlico- I 000 (mil) me· 



,'; ' 

Setembro de 1'17') DIA RIO DO CONGRESSO ~ACIO~AI. (Scçi\n 11) 

·------------------ -----
trus quadr:~t.Ju~ -. çolocaçào de guarda çorpos na Avenida do Contorno, 
principal via do bairro-, 200 (duzentos) metros c programa especial de lim
pcla. 

O Sl:tor de.: Obra~ atc.:ndc.:u a 191 (cento c novcntil c UOlil)pcssoaHom 2fl7 
tdutcntas c .<tt:~senta c sete) rcivindicuçõcs, solucionando 163 (cento c sessenta 
c trés) dcsws, ou seja, 6lrin (se~scnta c um por cento). 

1\s Secretarias de Fazenda c Administraçiio foram rcsponsúvcis por uma 
!.'ampanha de cscl;trccimento, \'isando a melhor compreensão pela comunida
dc Jas :1tividadcs udministrativas, compn:endidas pelo Poder Executivo Mu· 
nidrml c dando subsídios pJra que~~ comunidade tenha novos canais, pouco 
burm:r:lliz:tdos, de inrormaçües. 

A Sccrct:lria Municipal de Administração, particularmente, pôde atuar 
;IUxiliando de maneira objctiva os servidores municipais residentes no Barre· 
to, solucionando casos de uposentadoria, revisão de pensão, entre outros. 

A Secretaria Municipai de Fazenda atuou basicamente na resoluçlio dos 
casos de impostós atrasados c seus parcelamento, bem como revisão do valor 
das taxas de licença de localização. 

A FundaçUo Atividadc:s Culturais da Prefeitura de Nitcrói (FAC) estipu
lou primeiramente um código de perguntas sobre o fenômeno cultural direta· 
mente ligado ao bairro. Em contrapartida propôs várias medidas, que no seu 
entender, criaram uma consciência maior da comunidade cm relação uo vcj. 
~.:uln culturul c automaticamente possibilidades mais simples dt: iiValiaçõcs. 

Sr. Presidente, é com satisfação que destaco essa atuação do Prefeito 
Moreira Franco, cuja devoção à vista pública o leva a iniciativas tito bení:li· 
cas como o Pró· Bairro, que promove uma ação comunitária capaz, por si só, 
de trazer bcnelicios excepcionais à cidade e, simultaneamente, promover o 
norescimento de novas lideranças, uma de nossas maiores necessidades, 

Era o que tinh:t a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Nada mais hav,ndo a tratar, vou 
c:nccrar a scssiio, designando para a ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-·I-

VotaçUo, cm turno único, do Projeto de Resoluçlio nQ 41, de 1979, apre· 
scnt:tdo pelo Senador Orestes Qui:rcia, que cria Comissão Parlamentar de I n· 
quérito, destinada a investigar denúncias sobre violações de direitos humanos 
nos últimos dez anos, tendo 

PARECER, sob nl' 4X8, de 1979, da comissão 
-de Constituição c Justiça, pela constitucionalidade:, juridicidadc: c, no 

mérito, contrúrio, com voto vencido do Senador Nelson Carneiro. 

-2-
Votação, cm turno único, do Rt:querimento n'i' 278, de 1979, do Senador 

Leite Ch:I\'CS, solh::it:mdo, nos tt:rmos do artigo 418, inciso I. do Regimcnto 
Interno, a convoc:tçtlo do Senhor Ministro de Estado da Indústria c do C o· 
mérdo, Jofio Camilo Pennil, para prestar esclarecimentos, pcruntc o Scnudo 
l.'edcral. sohre o t:mpréstimo concedido à COPERSUCAR e ao grupo 
ATALLA. 

-3-

Vutuçào, cm turno único, do Rc::querimento n'i' 323, de 1979, do Senador 
Lourival Baptist:l, solicitando a transcrição, nos Anuis do Senado Federal, do 
pror1unciamento feito pelo jornalista Roberto Marinho, no dia 29 de agosto 
de IIJ79, por ocasião da abertura dos Seminários sobre o Modelo Energético 
Brasileiro, promovidos pelas Organlzaçõc~ Globo, no Rio de Janeiro. 

-4-
Votaçl1o, cm turno único, do Requerimento n~t325, de 1979, do Senador 

l.uuriv;tl Baptista, solicit:mdo a trunscriçào nos Anais do Senado Federal, do 
discurso proft:rido pelo Presidente du República, João Baptista Figueiredo, 
cm Belo liorizontt:, no di:l 05 de setembro de 1979. 

-5-
Votac;lto, cm turno único, do Rc:quc:rimento n11 327, de 1979, do Senudor 

Ort:\tt:s Quérci:1, solicitanllo o dcsarquivamento do Projeto de Lei do Senado 
nQ HO, de 197H, de sua autoriu, que altera dispositivo do vigt:nle Código de 
Processo Civil (Lei nY S.H69, de li de juneiro de 1973), 

-6-

Discussão, em turno (mico, da rt:dltçi\o nnul (orerccidu pclu Comissão de 
Rc.:Juç;1o em seu Purc:ccr n~t 509, de 1979), do Projeto de Lei do Scnudo n~t 19, 
de (li71J, dn Senador liumhcrto Lucena, q11c ri 1ttl novos limites dt.• idade pnra 

inscrição cm com:ur~o púhlico ou prova de: ~clcçào cm cntidade~ d;1 adminb· 
traçiLO indircta c dú outras providéncias. 

O SR. PRESIDENTE [Luil Yianu)- Está encerrada a ~t:~sào. 
( l.t•l'(}llflJ·.I't' a Jt•ucio à.1 18 hora.\· e 55 mimuu.\, J 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LEITE CHAVES 
N,l SESSAO DE 12-9-79 E QUE, ENTREGUE A REVIS,lO DO 
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR. Pronuncia o seguint' discur>O. 
Sem revisito do orador.) - Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

A liderança existe, e scguramentc o Sr. Leonel Brizola i: portador, cm 
alto grau, deste atributo. 

Recebi t:m Foz do lguaçu, vindo de um exílio de mais de 15 anos, man· 
tendo plena consciência do seu papd no mundo renovado e num país cuja es· 
trutura sochtl permanece tão antiquada quanto a de 1964, com problemas so· 
ciais mais agravados. Nem se diga que houve mudanças de estrutura, pois 
não se deve confundir a introdução de melhoramentos advcnicntcs da 
com mdhor posicionamento económico da Maioria em relação ao acervo do 
Pais. Nenhuma mudança de estrutura se opera quando o Código Civil de um 
pais não sofre mudança algumu. O nosso continua intocável dt:sde que foi 
promulgado. As mudanças sofridas de lã a esta parte foram irrisórias, de su· 
rerfície arenas. Continua o Código Civil disciplinando a propriedade dt: ror
ma absoluta, de mandra a proteger exclusivamente a propriedade, privilégio 
udicnto. 

Vejam V. E.l('s que, na nossa estrutura, a propriedade é por tal rorma 
amparada, que: a pessoa humana pouco vale. De acordo com as nossas leis. 
morrc;m os pais e hâ herança c ii lho menor órlão, essa criança i: de logo 
~ida, há um juiz cspccial c um promotor especial, há contas especiais. 
protcção total c absoluta. O Estado gasta fortunas para u mantença, 
o cuidadc desse acervo patrimonial. Entretanto, se essa criança é dc,;nr,ovido 
de bens, morre nus sarjetas, desamp:trada. 

A t:strutura de 1916 até esta parte í: esta, continua inalterável e "'~""'ada. 
Agr:tvada no número de crianças ramintas c abandonadas, a~ICav,uda 
mero de prostitut;ls aos doze anos, objeto de reportagens c~~~~:~-~i~;:r~::~~; 
da no número inculculável dos trombadinhas. A recepção ao 
não teve preparo algum, mesmo assim, quase duas mil pessoas ali 
para lhe tributar calorosa a fraterna homenagem. Mais da metade 
bancada estadual no Paranâ c diversos líderes incontestes do Estado 
vcram. No Paraná, foi onde o PTB teve todas as suas lideranças ani,quila<las 
pois é fato inegável que foi contra esse Partido que a Revolução de l 
fechou os seus mais violentos golpes, sendo fato inegável, podemos 
que ninguém que representasse o Partido, ali poderia estar cm rc'""""''"c!c 
efctiva para rcccbé·lo. Impressionante foi também o número de p.,,.;,J'"'" 
de dirctórios, de lideres passados, daqueles sem mandatos que sofreram 
tigo do cxilio, da prisão. Todos ali estiveram para tributar uma espontânea 
uma calorosa homenagem ao exilado que voltava. 

Não houve transporte de um adepto, sequer. De Foz do lguaçu ao 
porto é grande a distância, como é distante do aeroporto até o Hotel da~ 
tm;~tas, onde Leonel Brizola se hospedou, Não obstante, o ardor da 
foi dos mais impressionanh:s, 

Creio que, a despeito da boa vontade, nilo conseguiram os jornais 
mitir a vibração daquela mussa humuna, aquele calor estabelecido 
que o esperavam c o ex-Governador Leonel Brizola, que, com a esposa e 
regressava de longo, duradouro c sofrido exílio. 

O c.l(ílio é tt:rrivcl, o exílio é pior do que a prisão, é muito mais 
porque é o arrancar da pátria. Somente as consciências maduras c os 
consagrados são capazes de resistir ao exllio c nele se engrandecer. 

O ex·Govcrnador Leonel Brizola- posso anrmar a V. Ex•- voltou 
grandc:cido, engmndc:cido com :1 dor da nusênciu, com a dilaceração do 
t:lmento du P:ltriu, com um duplo exílio, pois todos sabem que elt: já 
no Uruguui, na ocupttçi'lo de sua fo1zenda, assistindo ao p11.~sm do 
quanJo novamente foi :1 outro e.xilio, Teve que ir para os Eswdos 
sem condições fin:mccir:ts ruzoáveis, !>em conhecimento da língua. 

Ora, quundo estamos no c.l(terior, com dinheiro, com puss01porte, 
emprego cm nossa terra, famfliu a nos esperar cu certeza d:1 voltu, · 
sim sofrcmos. E o que nào dizer daqueles que não s:~bem ou que não 
!.'OtH:ebcr, pel:ts circunst:incias, o seu diu de voltit'!! 

O Sr. Roberto Sarurnlno (MDB- RJ)- Pt:rmitc V. Ex• um 

O SR. LEITE CllAVES (MIJB- i'RJ- Com muito pram. 
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O Sr. Roberto Suturnino (MDH- RJ)- t\s homenagem que foram 
prestadas ao GovcrnaUor Leonel Brizolu c que V. Ex• descreve c refere nc~t:1 
tarde, commuit:1 Oflllrtunidudc, cfctiv;uncntc ~à o ju~tíssima~ c rcllctcrn o sem· 
timcnto4ue cst:'t n:t alma do povo brasileiro. Todo o povn hra~ilciro, Ioda a 
N;tç;hl rc~:onhc~:c no Sr. Leonel Bri1.ola :t liJ!ura, cm primeiro lu~;tr, de um 
grande líder, de um homc:m que,- como muito hem :tccntuu V, E.x•- tem 
;ts c:tr:tctcristicas de um líder, car:tctcrísticas essas de que pouquissima~ rc~· 
sous sJo dotadus. E Leonel BriLOI:t, cfctivamcntc, reconhecidamente, possui 
essas c:tractcristicas. Mas, :il~m de ser um lide r c de ter prcst:ldo a este Pais
p;trtil:ularmcnte ao seu Estado como gtwcrnador c como excelente c hom go· 
vt.~rnador que foi- gmnJcs serviços, é um hoil1cm cujas idéi:t~ c propú~itu~ 
se identificam muito com as nuss;ts teses c id~ias, as do M DB. Assim ~que 
ainda que russa, cvcntu:tlmcntc, haver pequenas divcrg~ncias qu;tnto lt qucs· 
tiio de org:;tnil.ação de P:1rtidos, um f:tto é inqucstion{tvcl; é a idcntificaçi'1n de 
prnptisitos, de objctivos c de mt:tus, seja no c:tmpo do apcrfciço:.tmc:nto c di! 
cfetiva implant:tção do regime democrútico no Puís, scj:t quanto ft con~e
cuçito Uc mct;~s no c:tmpo social, a prcocupuçào soci:tl :.t que V. Ex• muitll 
hem :tll!diu. Assim, acho que V. Ex• f:tz muito bem c:m rcssalt:tr :1 figur:1 do 
c:mincntc líder que volt:t que, como disse, ulém de ser um líder, que cstú efcti· 
v;tmcntc no cor:tçiio do povo, ~ um homem que se identifica pcrfcitumente 
com as nossa.~ idéias c objetivos. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB -I' R)- Esse aparte< um testemunho 
c, p:trtindo Uc V, E.x• muito huvcr{t de c.xorn:~r os seus sentimentos, ugora, n:t 
lwr:t da cheg;.td:t. E posso ussegurar que tais sentimentos, cm rclaçito ;.t V. Ex~, 
s;io reciprocas, Ele conhece :t sua utuuçiio como u de muitos de nosso pttrtido 
por quem tem grunde estima e cuju luta cm favor da abertura uo longo desses 
:mos i: reconhccida. 

O Sr. Lulz Cavalcanle (ARENA - AL)- V. Ex• permite'! 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Com muita honra. 

O Sr. Luiz Cavalcante (ARENA - AL) - Meu eminente colcgu, cu, 
neste lado de cú, acostumei-me :t admirar V. Ex• do lado dc lá, pclu obstin<td:t 
oposição que: fazem uo Govcrno, ou, puru melhor dizer, que fi..:cram a todos 
os governos du Rcvoluçiio: Presidentes Costa e Silva, Médici, Gciscl c, agora, 
o General Figueiredo. Um:.~ oposição vulente, sc:m meias pulavrus, embora 
respeitosa, sem temor. Estu é uma espécie: de homenagem, homenagem dcsv:1· 
lios:t, porque pessoalmente minhu, que presto a V, Ex• O Sr. Leonel Brizola 
passou 15 ~mos nos Estados Unidos, diz V. Ex• que numu situação difícil. mas 
tenho a impressiio de que u situuçiio de V. Ex• cru bem m<~is incómoda. Ele 
sofria de saudade, enquanto V, Ex•s, da Oposição, travuvam, diariumcntc, 
lut:t contr•t o governo, luta :i.rduu, por vczcs desigual. Causou-me, portunto, 
enorme estranheza u injustiça que o Sr. Lconcl Brizola fez a V, Ex•s com sua 
dcdar:tçito, lt chegada, de que nestes 15 unos não tem havido oposição no 
Br:.tsil.lsto, nu verdade, é uma profunda injustiç<t aos ugucrridos membros do 
MDB, dcstu Cusa c da outra. Este meu rcgistro, nobre cole~:m. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Agradeço muito u V. Ex• a 
gentilcz:t do aparte, mus posso testemunhar que o nosso sofrimento, :.to longo 
destes anos, foi grande:, mas foi muior do que o dele, porque uqui, pelo me· 
nos, tínhumos a convivênciu da P:ltria, du famflia e dos amigos, 

No que diz respeito~ questão da Oposição, eu, que assisti à entrevistu 
posso informar que a resposta não foi claramente divulgudu. Nilo sei se os 
Srs. já viram o que i; umu entrevista concedida, :'.1 beira de uma caUtraUt, a de· 
zcnas de repórteres, cm que o povo purticipu, uos empurrõcs constantes. 

A respost:t foi ex:Lt:lmcnte essn; que ni'io houve oposiçiio, isto é, oposição 
no .~cntido conceituai do termo, oposiçiio independente du vont:tdc do Govcr· 
no. Foi no sentido de niio haver oposiçiio legal, em razão de umu constituiçiio 
c<tsuistica c urhitrúriu que ele emitiu seu depoimento, ninguém poderia enten· 
Jcr de formu diferente. Sabe ele que foi uqui do Scnudo, deste plcn{trio, que 
lcvuntou u primciru voz cm sua dcfcsu, que foi a de Paulo Brossurd, quundo 
ele c o próprio Jango corri um risco de vida no Exterior. Os Anais rcgistr:~m o 
f:tto c t.lisso tem etc conhecimento, Podem-lhe utribuir outras desvirtude!., 
ma~ nuncu css:t da grosseria c da ingr:ttidão, De form:t que posso asscgur:tr a 
\'. 1:.\', l[UC :~s~isti it entrevista. 

Nilo houve uposiçlto no sentido luto do termo. A Oposição foi consenti· 
da, c tanto ~ vcrdudc que o nosso Partido registra u lacuna c n perda Uns que 
l!llnhararn, dos que foram ca~sadus, Uos que foram eliminudos, por terem ui· 
trara~~adu os limites t.la tolcrúnd:t t.los roderosu.'i do dia. E :t siiLHIÇiHl uinda 
per~btc, poh a de~pcito Uc protestos, scrú c;.; tinto o M DB, o p:trtido du Opo· 
~iç;'to. 

Sr. Prc~idcntc, Bri1ola é lwrncrn de ~cn~ihilidadc. Volta o mc~mu cm 
"u;1, dctcnninaç(,c., ma~ cnm vi~[Hl rnai., abr:UJ!!CiltC da nnva rcaliJmlc que 

hoje redi11na nnvn c difcrcnciado comportamento. Volta :w Pais c volta it 
pnlitica. Todavia, nitu trai. vclcid:u.lc :tlgunw dn poder ou do mando. Con~
cicntc que o pndcr civil, nas a tua is circun~t:incias, somente ~cria cau!'oa c prc· 
tcxtu par;t nuvns glllflc~ c nm•;t~ viol~nci;t~. O c.xcmplo de Cicttilio c dc.lan!!o 
estão aí; um nwrto, u outro, deposto. Prefere, antes, dcdic;tr-sc diuturnamcn· 
te rt cunstruç;io de um PartiUo rcnovudo, pois, sem 1:11 orgunintçi"to, o puder 
~cria uma mira~em. 

:\ or~:Htil.aç:io t.ln povo, politicamente, con!!titui o dcvcr primeiro de 
lJUCnl tem idéi:ts c condiçõcs pessoais de lhe d:tr cumprimento, Nitn hú intc· 
rc.,!!C algum cm triunfalismo, nem tampouco cm con~:cntraçlic~ ruidmas. /\ 
cnmci~ncia de ~u;t voc;tç;io, de sua c:tpacid;tdc de luta o lcvmn até mesmo a 
Uispens:u pompas c motnifcstações quundo isso seria :ué compreensível, tws 
atu;ds drcumtúnci:1s. t\ sua volt;t n:io irnplic:t divisão :tlgurn:.t. Entende que o 
trabalhismo é :1 filtL'ion;t polític;t que melhor se compatihilit.a com :.t re:tlid:1dc 
hr:tsilcir:t. E Partido de conteúUo sociulist<t c democr{ttico que hu.'ica o 

Cltuilihrio c a justiç:t soci;tl atrav~s de um progressivo avanço de rcivindi
caçito. 

O pmtido :t que pertenceu, e que existe nu consciência do povo, i: :.llu:.tl, :t 
dcspt:ito da dilaceração de suns lideranças formais. 

Como semente plant:tdu por Getúlio cm direçào :to futuro, sobrevive no 
tempo. O mesmo não ocorreu com outros Partidos do passudo, cujo revigo
r<tmcnto nüo scri;.t possível, t:.llvcz, n:.ts atu:tis circunstitnci:ts. 

Muitos tentam cündenft·lo por não ter ingressado ntl MDH. Mas 'Iuc 
con/i;mç:l pudcri:t inspirar um liUcr que ahandonassc :t su:t trincheira dc lut:t 
c.\:ltamcnte no inslilntc cm que as circunstfincius rcclumam a sua rcativaçilo'! 

Diga-se, além do mais, que o seu ingresso scriu intcimmente inócuo, pois 
<to invés de inviabiliz<tr <t extinção, duria ao Governo ruzõc~ muis redobrudo1~ 
par;~ que cl:t se cfctivasse. 

O M DB, dentro das atuuis circunstfincius, fez ati: demais, porque sendo 
meramente tolcrudo pura rculi;,mr um papel subulterno, nito aceitou esse co· 
mctimcntu c lev:mt:tmos a consd~ncia da Nação- e foi essa a razão primcir;t 
p;tr:t que a :tbertura se t.lessc. 

Niio dependeria du voll:l de Briwht ou de Arrucs a sua extinção. A cstr:t· 
tí.:gi>~ que assim cstíi determinando é de outra origem, porque os efeitos liUC 

se huscum são bem conhecidos. 

O import:mtc i: que as oposições permaneçam unid:ts. uindot que abrigu
t.las cm muis de um purtido: c condiçiio pam a existência de coligaçiio é que 
cxist:lm partidos formais, dctinidos. 

A despeito do gr:.tndc noticiúrio em torno d:t sua volta. nüo se pode ncgur 
l!Ue exi.'iitimm otfirnmçõcs que não fomm suas ou corrctamcntc postas. Es~as 
questões pnlitic:ts si'io tiio singul>~rcs que, vcjum os Srs., mesmo cm Fo1. do 
lguoLÇU, onde a multidão niio era tão grande, não passava de duas mil pessoas, 
:llguns jorn:.tis deram :t presença do ex-líder Alencar Furtado, que l:.í niio este· 
vc c que, de untemiio, disse que lá niio huveria de comp>~rcccr. Se um fato nm· 
!criai cm rel:u;iio a uma pessou, a um líder conhecido, se cm rcl:tçiio u um f:llo 
pode haver um erro ou uma ufirmaçào que não corresponda à verdude, o que 
dizer cm relaçiio a conceitos? 

Inclusive ulgum:ts entrcvist:ls dcr:tm-no como tcndo ucusudo o cx
Ciovcrn:tdor A rr:tc:s do desejo dejogur no mar a burguesia. Sohre este :.1ssunto 
cu conversei com o ex-Govcrnudor Leonel Brizol:.1 e ele disse: "Foi um:1 in
vcrUndc, cu nunc:1 disse isso: quem falou disso fui eu, foi nos Estudos Uni· 
dns". Contou as circunst:incias cm que se deu o cncontro e ele próprio Urizo· 
lu dissera: "Arrues, hoje a burguesia é muito grande, e lu nito cabe no mm c 
nem n:t tcrr:.t", Ele prôprio, Brizolu, ê qucm ussim dissera. que ela cm muito 
grande. Dando com isso a cntendcr que huvia necessidade de umu convivên· 
ci:t, dentro de umu delimitação de interesses. 

T:unhí.:m vi cm jornuis, coloc:tdu de formu diferente, um:t :tlcgorm a que 
ele se referiu. Num instante cm que cstuvitmos num bunqucte, oferecido por 
drcunst:tntes, um jnrnalist:t uproximou-sc c pediu-lhe seu :tutôgrafo. dil.t:ll· 
Uo: "Eu 'lucro o autógrafo do futuro !•residente du Rcpúhlic:t!" Ele db· 
.,c: "issu ~ impossivcl, isso é invi:'tvcl, isso é inadmissivcl. O que nos ,,:ahe i: o r· 
gani1ar um partklu. Se mio houver urganiwçiiu j:unais h:tvcr:'l cundit.·lk., Ua 
c.\i~t~lll'ia de um fllll.lcr civil", 

Entiiu ele cnntLHl aqucl:t fúhula - nitu ~ci ~c é de 1.-cdru ou de Lt 
hmtainc:: - "U r.:~corpi:lo c o ~apo c~tavam numa ilh:t, a~ :'tgu:1~ .'le an1luma· 
v;1rn. O c~mrpi:'w db~c: "Olha, nú~ \':tltlll~ morrer: voei: podia me tr:.tn,por· 
l<tr, vtll"C que .. abc nadar". E o ~apu: "n<)u fHl,~U f;t/C·Io, porltllt: me pi~.:ar:t~". 
l{cp!iL'<I o c'corpi:'tn: "Cot\Hl iria ferir-te ~c cu morreria também, .. ubrctudo 
no'tn,ahcrnlo natl<ir'!'' 1: n ~apn rc~nlvcu ~•ilv;"t-lo. Nurnciu du rio, o c'ClHpiüo 
!) lcrnHt. ,\j o '<lpn pcrgun1tn1: "Tu rnc l"crrna~tc, rnc~rtlll ~uherttlo que \'ai' 
lllorrcr".1

" Rc,pondclt n C~l.·orpiún: "I: da minha naturcta". 

~~--------------------------------------------~----------------~~---
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t''l;n., jornai~ C U.~tlo como se hl'>sc IHll:l rdcrên<.:ia it~ csqucrJa~. ljlliliHiu 

n.t lc;ilid;ulc ele ~c n:fcri<t ii~ forças qllc viu lentam a lihcrdadc. l: que voltarão 
a Vlllkllloir sempre, quando nilu houver condiç{n:s de oqwnil:tçünc dl.! con:.
cicntit.lç<'tu t.!o povo. E a esta conscientizaçiw que havt:r{• de de dedi~.:ar-~c. 
Dt:dicar-~c na ~.:crtclit dt: yuc seus frutos h;tvcrilo dc ser colhidos pela., futur;tl>l 
~l.!r:u.;iJcs, ou rt:las rrescntcs !!Craçiics, m:ts deUicar-st: Ut: corpo c <lima ü t:Uil'i
c~tçtuJ di! um Partido, do novo I'TB. 

Sei qui.! cxbtc no Pais gr:mdc rcsisti:ncia :w nomt: de Hrilolu, sohrt:tudu 
de pc~soas que na épm:a sc dcixurarn lt:var pelas informaçôc!-1 de uma campa
nha muito hern nrganil.ada. dcrwis do golpl! de 1964. A ele atribuem c~ta si
tuaç:·to, entretanto é justo que assim ~c faça'! Reportemo-nos <t um fato itpc
nas: Júnio Quadros renunciou, Jungo t:st:1va no cxtt:rior- cstuva ainda na 
China - c aqui jú se havia Uctcrmim1do que de não tomaria posse. Hrilol;.t 
ate! ai não teve nt:nhuma partidpaçiio. Como Govcrn:1dor do Rio Grande do 
Sul. liUerou o nwvimc.:nto da lt:galidadc. Em razão di~to, o Pais todo se levan
tou c :t po~~c do Sr. Jango Goulart foi cfctiv:1da. Então foi um dos qut: con
~.:orrcram par:1 que a vontade do povo se cfctiva~sc. 

Diga·st: tambl:m, de passagc.:m, que o próprio Jango, no passado,j~ fora 
forçado a dcmitir·se do Ministério, quundo o próprio Presidente d;t Repúbli
ca o dt:~cj:tva no lugar. Logo, não se rode atribuir ao ex-Governador Brizola 
ter concorrido para a perpetuação dessas violêncius. 

Houve u queda de Jango naquelas circunstâncias. Eram duas facções 
qut: cstavam cm lut:t t: t:le, como diz numa dessas reportagens, procurou rea
gir. lançando mão dos meios que lhe eram acessíveis. DiNt:·iu quc grupos :tr
maUos sim inconstitucionais. De fato concordamos, mus os objt:tivos crum 
outros, ;t m;mtcnç:t da Co-nstituição. Pior do que: isso foi o uso d;ts insti
tuições para a violt:nt:tç;io constitucional onde os benefícios se dirigiram para 
grupo :.tpcnas. 

A uma pt:rgunta de um jornalist.:l, Brizola responde: 

-Realmente, sempre fui um homem volt<~do muito par:t :.t 
ação pr:'ttica. Assim foi na administruçào pública c na militància 
politica. Certamente, cometi erros, mas não tenho nada de que me 
arrept:nder do passado. Agi sempre de boa fé. Como ficou compro
vado, rm:ssenti a aproximaçüo e a eminênciu do golpe de 64 e agi in
tensamente para evitá-lo. Dar muitas posições veementes c até de
sesperadas. Fiquei, então, com a imagem de radical, pan1 mui tu gen
te. Agora, dizem que cu sou um moderado, Nenhum desses concei
tos estü correto. Eu sou o que sempre fui. Antes de 64 estávamos 
num plano inclinado, em dircçào à ditadura. Agor<t, não. Vivemos 
uma época de abertura democrátic<~, de reconstrução, quando não 
há lugar pam radicalismos. 

Cnrno todo homem de vocação polític:.t accntuadu, senti nll cx
Govt:rnador Briwla uma gr:tnde pcrcuciência da rc:tlid:tdc. Mudou muito, 
porque :ts circunstâncias mudarum. O homem que não muda de comporla· 
mcnto quando mudam :~s circunstúncias, nJo tem qualilicuçflo para dirigir 
ninguêrn. 

Jit disse aqui. uma vez, qut: um dos homens que considero o maior politico 
dt: todos os tempos foi mais político do que gcnerul, porque sentiu o chei
ro d:1 n.:aliUadc. bse homem disse, uma vez, que as circunstüncius cr:tm fun· 
damcnt:tis. Refiro-me a Napoleão, Ele já cstuva no c:dlio, em Sant:.t Hl!lt:rw. 
~ii anu:véspcra de Uitar aquclu cartu-tcslamento paru o filho, cnrt:t que ê um 
monumento, t:mbor:t inconclus:t. Quando lhe pcrl!unturam: "lmpt:wdor. o 
scu lillw o substituirít no governo da Fnmça'!" Elc pensou c respondeu: 
"Nilo, n meu lilho não me substituirá. Ali~s nem cu tinha mais condiçôc~ de 
suho;tituir·nu:, porque todos nós somos produto das circunstánciu:-.". 

As circunstâncias p;tssudus s1io completamente outms. As l.'irr.:unstdnci~rs 
dll mundo c do Brusil sito outnts, embora :1 estrutura. injusta, que us noss:t~ 
leis corporificam, seja cudu vez mais ugressivu. Então, pura novas circunstún
ciw•., novos c.:omportarncntos. E creio que ninguêm quer rcvivc.:r o ['Htssado: 
nt:m clt:, nem ninguém, nem nl1s, que sofremos u Revolução de 64: nem mes
mo UlJUclcs yuc for:un os seus uutorl!s. 

Alhls, um dos cft:itos mais profundos du nnistiu é o csquecimentl1. ScpuJ. 
tt:nws o pôiss:~do. Disse um:t vez, num pronunciamento meu, uqui cm plc
nirriu, na antcvéspcr:t du votação da :anistia, que a unistiu nitu é mt:didu juridi
cu. 1:1a mill visa ú justi~;u. A unistia é umu medida polftil.':~; ela vis;t à pa1 so
cial: é li sm:it:Jadr.: qut: se con:.iJI!r;a culpad:a c não podendo cundcnar nin
p.uém, pcrUna u todos. 

En\~tl, sepultemos o passudu, porque gruves c sérios prohlcmus t:xistt:m c 
'ó :r Na~,;ttu uniU:t c idcntil1cuda, hoje mais c.\pt:ricnte com 11 voha dos l]Ue cs. 
tivcr;un no exterior. pmlcr:'t para cb encontrar solu~;ilo. 

ll;'t re.'L"tênda, indusivc, de cumpo~nhcirm do anltJ.!o 
lcmhrando que t:lt: injuriou c~ta Casa. Sr. Presidente, em que 
jliri;t'.1 l:m dilt:r ljUC :t Casa era inlltiva. Ma~. cu vivo dizendo i~hJ .!"''""""""' 
otqui, (..'lllllo Mcmhro ll:t Comi ... s~o de Constituição c Jusliça. 

,\Iuslrl.!i, .:om ha~t: no rt:latório do Presidente Pctrllnio Portc!la, no t 
pots~aUo, quc Uc 71.Jh projetos qur.: por aqui transitaram, 10 apcna., 
;tprovotdm, c.:aíndo cm scguid;t na Câmara. o~ que vérn da C:im;_ara .. 
ScnaUo. Eu mc~rno apresentei grande quantidade de projetus, nos 
anns, c nem um sequer foi aprovado. Até mesmo aqut:le proJeto que torna t 
penhoriivc.:l a casa própri;t, derrubaram, ~:orno derrubaram totmhém o d;t 
misstiria rurul, o 4uc d:'t iscnçàll pura produtos de soja qu:.tndo "'"·"'""''"' 
alimentação hurnan;t, c uma série deles, m;rh; de uma vintena de 
Não pussa nada. A despeito dos nossos esforços e do trabalho dt: ambos 
Partido.'i, nús não logramos resultado :.tlgum. 

Entretanto, qu:rndo o interesse é do E~ecutivo, lUdo é aprovado cm · 
c quatro horas c muitas vezes quando prcjudicum o interesse nacion<~l. 
mt: referir a um c:.tso recente, de um projeto que t:stú em tramitação 
sa, da venda de uma :í.re11 de quutrocentos mil hectares ao preço dr.: 
cinco cruzciros para uma firmu. E umu área que corresponde ól 

km~. em que hü o pretexto dt: uma colonização, mas não h:í. gar;111ti<~ 
para isso. A terru, que já vale, no momento, oitocentos cruzeiros, . 
vendida a quarenta c cinco: ela reveste mais uma especulação imobili,.ri" 
Esse projeto ji1 teria sido aprovudo se não tivéssemos acidentalmente 
vislil numa dcssns Comissões, 

Sr. Presidente, está de volta o ex-Governador Leonel Brizola. As 
ct:pçõcs foram calorosas. Adiou·se a de Porto Alegre, sim• dit•, por uma 
de r:w'ics, inclusivt: porque a cidade está envolta cm greves, greves mais 
pias c mais profundas do qut: aquclit de 1964. 

O Pais todo t:stá t:m greve, Inclusive o ilustre Senudor Jaison Barreto, 
VLlltar de Sant:r Catarina, me dá conhecimento da intensid<~de c da 
da de da greve dos carvoeiros. Os bancários estão em greve no Rio 
Sul. Greves gcncrillizaUas. Naquele época, greves menores do que 
intcrprctrtdas cumo provocação e asseguro que se hoje as mesm<Js 
estivessem no Governo, não tenho dúvidas de que forças poderosas se I 
tarium p<tru dilt:r que essas greves eram provocadas e novo golpt: seria 
eh ado. 

E por isso que o ilustre cx-Governudor teve percuciéncia. quundo citou 
f~bulu Uo escorriào. Ent5o temos que orgunizar este Pais, sem ódios, 
com muita st:riedade c determinação. 

Ouço, com todo o prazt:r, o Senador Evclásio Vicir:~. 

O Sr. Evelúsio Vieira ( M DB- SC)- Senador Leite Ch:.tvt:s, há 
V. Ex~ referiu que L~onel Brizola, ao retornar, mudou. Essa 
Ex• cria-me uma dúvid:t:'o Sr. Leonel Brizola, a exemplo de 
ros até 1964, defendia reformas de base neste Pais. Pois bem, :t .-· 
ILJhot p:rr:t d, no campo social, piorou; no campo económico, piorou, 
h~m. A ~ttuaçào das lr~lnsnacionais se projetou ainda mais dentro destt! ·t 
Pergunto a V. E.\' p:rra ficar tranqUilo: O Sr. Leond Briwla mudou nas i 

·ias, muUou nas tt:scs, ou mudou de cstruté:giu'! 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Para V. Ex• ou reproduzo, . 
.1·i.1· /fttni.1·, a minha frase. Brizola é: um homem de sensibilidade. Volta o 
mo cm suas dctt:rminaçõcs, mas com visão mais abrangente de umu nova 
I idade, que hoje reclama novo e diferenciado comportamento. Mudou. O 
prvurh é: que mudou. 

V. Ex• fala cm multinacionais. Então, digamos, nós podemos hoje, 
no Brasil, em sà consciência, expulsar as multinacionais? Quando o 
mundo comunista, a própria China c" própria Rússiu, hoje, d~p~t:;;:,~~~' 
preferência'.' Então, temos que conviver com elas, Mus como? 
aplicuçào de leis sérias, rígidas e que defendam os interesses nncionuis. O 
so partido mesmo tem condição de expulsú-las? Algué:m :1qui j{t se lcvu 
M st:ntiUu de dcsapropri~-lus? Na época, o ilustre Govcrn:~dor ""'anror>ri< 
duas das t:mprcsus Uu Rio G randc do Sul, ~o fez de acordo com :t I i 
inclusive, usando títulos da dívida públicu, porque :1quclas dc:lllproJ>ri:lçÕ 
cnnvinham ao Estudo, como foi reconhecido depois. Mus o Governo do 
sidcnte Ernesto Gcist:l tt:vc um comportamento diferente: desapropriou 
nwltinacionul, a Light, no finul de seu Governo, sem d:ar conht:ci 
Congresso N11ci~mal, por uma importdnci.:t vultosa, quando o pruzu da 
ccssiru jit cstav:t vcnciUn, 

Veja V, E.'i.' que tud~1tem que estar cnndicion:tdo u um ddcrminado i 
ressc. Naquclc caso, ninguém ncgu: c neste último? LÍI, o intcrl!sse i 
recomendava a dcsapropriaçi'ro c esse intercsst: nacional SI! c:o;i~ia · 
mente ao intt:rcsse du emprt:sa desupropriandu. Mus, neste caso, não: o 
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rcssc Jot dcsaprllprhu;~w c:rot d:.t firma conccssionúria. De forma que c~tú mui· 
to claro. i\Iudou a vi.~ào dtl mundo, porque rc:tlmcntc o mundo rnmlou. 

O Sr. llcnrlquc Suntlllo (~I DB- GOJ- Pcrmitt: \',E\~ um ap11rtc'.' 

O SR. LEITE CIIAVF.S (MDB- PH)- Cnrn tnJtl pratcr. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (M Dll- GO) ~,\través uc.stc aranc. 
nohrc Senador Leite Chaves, quero c.,prcssar aqui o meu preito de ;~dmira~Z'tt 1 

ao cx-Govt:rn:tdor Leonel Brizola, sobretudo por su:t firme dctcrminuçào nn 
sentido de, rctormtndo ilo P;tís, situur-sc, inserir-se na vunguardil d:t luta por 
transl'orm;.tçôc~ da" estruturas sociais, que cst~o ai a c:dgir de nós tmlos muito 
wrnhatc. Ao mcsnw tempo- sern querer coloc;~r temas polêmicns :nruvê~ 
deste ;!parte - sinto estmnhc:La quanto a determinadas posh;õcs que niio 
coincidc:m com as nossas posições. Mas, isso nào vem ao caso. Estamos aí 
para saudm, como brasileiros, o retorno de Leonel Brizola, de: Miguel Arrues, 
de todos os exilados, enfim, que retornam ao País, como muito bem disse V. 
Ext, -.pós grandes sacrifícios. Aqui chegam dispostos, de braços dados conos
co, que· ncamos, durante quinze ano'i, sob o guante da ditadura, u continuar 
dando combate ao estado autoritário. Isso é muito importante. Todos nós es
tamos altamente prc:ocupados com uma unidade de açào oposicionista, de tal 
sorte que: a busca da democracia não se: torne tüo difícil para todos os brasilei
ros. Muito obrigado a _v. Ex• 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Agradeço muito o iipiirlc de 
V. E.x• c assc~uru-lhc que não é outra a sua dctc:rminaçào. Digo isso não are· 
na~ com base no· que ouvi, mas com buse n:1 entrevista divulg:1d:.1 pelo Jomal 
tio Brt1.1·il. cm 26 Uc agosto de 1979, nuquilo que tan~e aos problcm:1~ sociais, 
ele di1: 

Pergunta; 

Quai.1· Jào as prioridadt•J do proJmmw trahalhi.I'W ho/t..-1 

- São várias, mas duas !<!Üo ;~s mais importantes: 
a) Assegurar, desde a b:1rriga da mltc, i1 inf:1nciu c i! juventude. 

:1 todos, sem cxccçüo, assistênci:1, acolhimt:nto, ulimcntaçrlo, cscola
rizaçJo, o mínimo de condições dignas de vidu e completa cducaç;"1o. 

b) Solução, independente de qualquer outru considcmçih1, p;.mt 
a situ:u;ào das popul-.çõcs m:trg:inais do Brusil. Não :IL'cililmos n 
fato de que um puís de 8,5 milhões de quilómetros quadr;.~dos por,
sua milhões de criaturas humanas vivendo como cogumelos nas en
costas das montanhas e nos alagados, na mais revoltante miséria. 
Temos de tocar na estrutura social. Não é com caridade ou aspirin:1 
que vamos solucionar esses problemas. As vítimas desses problemas 
süo vítimas inocentes. Sem dar solução a tais problemas, todos os 
nossos apartamentos, confortos c comodidades sociais, nosso de
senvolvimento, nossas indústrias têm cheiro de carne humana. Tudo 
que não pudermos fazer hoje pelo Brasil as crianças, bem prepara
das, vão fazer em 25 anos, O PTB, nesta nova fase, terá na sua Pra
xis grandes tarefas nesse sentido. Esta é:: uma cuusa que não depende 
só do poder público, mas também da auto-organização du socieda
de. Não aceitumos uma política de descnvolvimc:nto sem soluções 
para t:ssas duas prioridades. 

Veji.llll V. E;(ts que não poderia haver forma muiscloyUcntc d~: serem en· 
focudos o~ problcmus hunmnos. 

O Sr. Humberro Lucena (M DB - PB)- Permite V. Ex• unl uparte'.1 

O SR. LEITE CHAVES (M DB- PR)- Com todo o rram, nobre Se· 
n:uJor H umbcrto Luccn:1. 

O Sr. Humberto Lucena (M DB- PB)- Acompanho, nesta intcrvcnçf1o 
que faço no brilhante discurso de V. Ex•, a mesmttlinha de raciodnio do Se
naUur Henrique S:tntillo. Todos nús, oposicionistus, sohretudo os que pcrtr.:n
t.:cmn!'l ao Movimento Democrútico Brasileiro, devc:mos duras bo:.1s-vindus 
i.lll c.\·Govcrnador Leonel Briwla, 110 cx-Govcrnudor Migud Amtcs c :1 to
Jus os c:dlaUos que, neste momento, contcmpli!dos pcht :mhtia, emhor:1 pm
ci:d, que lhes foi concedida, voh:m1 :10 P:tis puru se t:ngujarcm conoscn na mes
ma frente, do hum cumbiltt: pclil plenu rcUcmocrutiluçih> do l}ub. Pois, u que 
i; preciso nesse inslantc é ,que niio huja divisões internas nas oposições; que 
tod•l~ "'C o11icm, pelo menos, sob o lllilnto lle unw colig:u;l!o, bu\cando :ltJllcla 
unidade de ·~~·;hl politkil que hú de nos asscgurm a continuidudc dcsl<l luta 
qu~: tolh>!'t csttllllllS tn1vanUo cm nome dos melhores unscius Jiherais du povo 
hra,ilcin>. 

O SR. LEITE CIIA \'ES (MDB- PRJ- As~cguru a V. b•, pclnlJllt: 
,e1Hi crn frase c cm dctcrrninaçito pcssual, que ele niiu vem pam dividir; ele 
vern para !'ltJ!llar. Se, de uma ccrlil forma, entende que dcvc haver dui.~ P<lrli· 

....... 

do!<! dc oro~it;;'IO, Í: flllfljllt: eJc~ fCiilllilfiiU rnclhnr tarda Clll favur dU"'llltelC\· 
!<!C~ da tlposit;iltl IH<l~ilcira c du prúpriu Pai.~. 

J;'1tivc urnnunid:tde de dit.cr aqui, nwitu antes da <.:ht:~';lllil do Sr.lcullcl 
Britola, que ,;hcgúrallhb a um instante de rcl.lll"a in.llividadc. 1\Lmtivcnw
lltl"' unidn~ na~ tese.:~ !!t:nl:ri~·,~.,, abrangente~. aljllcla~ lc~C!<I quc erarn ii !'I pnmt:l· 
r;1, d11 no~.~o dcddogo prop.ramútit·n, no que ditia n:spcitu ü ani,tia, i1 rcvo-
1:!'1~·;111 do t\1~.\ do ·177, do ~XH, ,·, climinaç;in da!<! torturas. M;1~. Ctlii~L'~ltidn.,, 
;1inda que: cm pane, c~o;e~ hcnclú:ins, c ... ~as rcg<1li:1s, jú n:w c!'ltanw"~ dcmLI
mcntc preparados p:tra a nova meta, quc "'i'tu O!'! tcnlils cspcdl'it:tls: tl pwhlcma 
dus multinacionais, da demoçratizaçiio, da propriedade rur:tl, d11 cuns
tnu;i1n Jt: unHIIcgish1~:1o que dis~;ipliuc os bancos, sohrc o trahalhn proli!<i~io
n:d, .~nhrc a efcti\':1 participação dos cmprcgadm no\ lucros Ja~ cmprc~a"~, 
sobre a rcgularncntaç:io cfetiva c ~unpla da fiscalitaçàu do 1::.\ccutivu pelo Lc
l:!isl;llivo, ou scj;1, o aprimnnuncnto, a regulamentação do art. 45 J;1 Cnnsti
tuh;iw. Entiio, 4ue scj:unns doi~ partidos de oposiç;'to, mas que nm ~oli~uc
mos, que cad:1 um po~~a t.lar a um determinado tema um:.t m:~ior prt~cminén
ci;1, mas que !'lt:j:nnos, dci.\cmos Uc !<!C r, um:1 frente t.lc tlposiçõcs paru ser dua., 
frentes de orosiçiin. Porque u segredo de um purtido consiste llil h;1rmonia. 
n:1 it.lcntidadc de pontos de vist;1 dos que o constituem: quando :1~ divergí:n
cias ~i'1o muito :.H:cntuadas. quant.lo ;ts difcrt:nci:Jçôcs são gr;uHlc~. dci\;.1 de 
h;n·er ;1 cocs;'lll partid:'~ri;1 c, sem cot:sào p:1rtidária, pode haver um partido 
nominal, ma .... não um purtiUo de açiio na su;1 cliciénciu. 

Dois ilu!<itrc'i homens, o cx-Gm·crnudor Uri1ol:~ c o c.\·Govcrnaliur Ar
racs, viveram no pa~s:1d(l c ~c identilic:tram. lll:l!! nunca pcrtcnccnm1 ~to me .... 
mo purtido. 

Hoj~: mc\lllll, qu:mdo sequer chegou n Governador {1 C.tpital gilÚchot, 
pois cs1:'1 cm mcrccid:1, aprofundadu rcncxüo sohrc o Pab,tlSjornais, inclusi
ve O Globo de hoje, ;~o que souhc, jí1 adianta textos du nova lr.i que \'ir[! rcnr
!:!:lniJ.ar os partidos políticos, sendo uma das condições :1 supressão dos ;ltllilis 
p:.1rtidns. E. por mais t.JUC lutemos, seríamos inclicuJ.cs pma impedir que i~!'lll 
t)corrcssc, pMljUc :.1 c~1rg;1 de ft.Jrça 4liC determinou outru!'l medida., l.JUC ni'H> 
;H.:cit;mw~ í: suticicntc para impor :1 rcalilaçi"w dcsti.l. 

Ali Ui, no Senado, 'iUgcri ao nosso Partido, na época cm se que prm·urav~1 
fat.cr t:!'l!<iil.'i cois:ts todas que, ao invé~ de dit.er que ele não ~c r.:xtinguia, cnli'tt>, 
que wnlii.~scmos uma atitude. Que a Exccutiv:t. na époc:1, pu!<!cssc cm milll!'l 
do diretório m m:.nd:.ltos para que outro !ie constituísse, dando :1 mcUida 
politica cx;.lla do sentimento dil Oposição. Entrcltlnto, an invés di!<i~O. ticamn~ 
dizendo que 11 Minoria não pode st:r cxtinw. Ma!<!, ;.1 mc:.~m:1 cais:~ ditíamu!'l cm 
relação ans biõnicos, qu~.: os hiônicus nUa tonHIV:Im posse. E, cntrclilllto, 
<~qui, cst~o. O t.JUe nus sobrou foi 'I rccu!'la cm participar da Mesa. M:1s. qu:m
dn qualquer biônico ~c rctir:1 c quer dci.\ar ulguérn cm seu lugar. fat um ~in;d 
-.: mn Uos ntJ:.sos ilSSU me c:.~~a pm.içtw. 

Entlto, politica é :.1 coisa si:ri1.1, cm que a re:1lidadc é matéri:1 prin1:1, que 
tem que ser tr:~balhuda com pc:rcucii:nciu c ardor, 

Qu:.1l o passudo do c.x-~iovern:.tdor Leonel Hri1.ola'! Sei que fui Prcfci!L) 
Uc Porto Alegre c, pelos testemunhos <tté t.lc udversúrios, foi um do!<! m;li!'l cfi
cicntr.:s. As suas uhr<t!'l, aind;• hujc, s:in objcto c.Jc homcnagcnl c rccnnhccirncn
to. Ek governou wm scricd;tdc, com hont:~tit.l:tdc. A despeito de ;lu~clllc, 11 
despeito de arrancado da Pí1tri<~ c J;l f<lmili;l, Uc !'!cus <~llligns c do )Cll r••rti1lo, 
u Ucspcito d:1 c:1mp:1nh:1 lcrrivcl pura destruí-lo, ninguém foi cap:11: de lt:V<lll· 
lilr unm nódo;.1 no seu puss:tdo sério de udministrudor. 

Enquanto isso, <lssisti;~mos :10 CU!<IO de São Paulo: o Governador Paulo 
1\laluf 4uc, cunmos jornais noticiam c todo.~ s;1hcm, se elegeu iltfíl\'b de tum• 
nefanda campanha de: corrupçii.o, chega a fazer o que jamais se viu ncsle Pais: 
u nOmc:ar um grande número de filhos de juizes do Tribunal de Contas de sr1o 
Paulo, daqueles que vilo e~~:nmin:1r :.t sua rrórria utividudc: cl1mo Go\'ernador. 
Isso nunca foi visto no Pais, e o Govern;~dor Leonel Hrizola juml.lis fr:z unu1 
coisa dessas. 

1\s inform:h.;lic!'l s;'n> Ue que foi um Sct:rctário Uc Obro1~ dtl!'l/liOIÍ~ dicicn· 
te~ do Rio Grande do Sul; u !'IU<I qualilk1çiúJ de engenheiro ma i~ ai mia ~c atir
mou llt:S!<IC posto. 

:\li depois, tiovcrnador du btalin. Nin~uêm lhl' rct1r;1 o tit11lu de um 
do!<! melhore., gnvcrnadtlfC!<I, c tantu é verdade que recebeu titulu~ de .. :id<llHlll 
cm todo li Pais, indusi\c na L1pllal Uu meu htado, titulu cs~e que c~tú lú :1 
Sll:l di~pusi~;h>, c que a A~'>cmhlí:i:t jú ~c propll~ a cntrcgilr. 

h1i D~:pllladu no Hin dc J:mciro, cum unw da~ mainrc~ \·ota~·l,t·~. t\ \'ll· 

l;1çào do Riu fL>i u ccn d'd .,Ui! ildrnini.~tra~·i'lt~ c da su;t a\ua~o'illl. i'oiH.."il ;l[llat;Úll 
teve no Congresso, pnr<]Ut:, Senhores, com c~'i;l!<!limitaçõcs, n;lo h:'! !idcr.m~o·u 
que rc~i:.t11. O pn'1prin Cictúlio fni ck·ihl Scruulnr, nw~ pouco pt·mwnc~cu 
<HJUi. t\~ lirnitaçõc.~ ''in profundas. Ninguéllll.'l1fl\Cl'lle filtcr ma i-., ptlr lllillur 
~cni;!lidilde c talento que tenha, porque a inutilidaí..lc núr, é dn rn,llld;tln, c du 
ParlalliL'Ilto, c n;lo Uo Parlamentn prnpriarncnle ditn, uw~ fltHquc p 1':1rla· 
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mcnto c~tú ccrccadtl, t:!'!t[l inutilitaUo. Lutarnm, é vcrdmlc, pela rcvog:u;i"1o do 
A l-5, ma!'! o A 1-5 não fui rcvogaUo, ele foi Uccmnpmtu, como ~c dccompi'lt:lll 
~~~ fr;u;ôt:'>. O Prc~idcmc Ja Rcpúhlica retem poder ah ... oluto com a~ ~alv:l
guarJt~.'l; conccJcr:un-~c ao Supremo Trihun<~l hdcral podere~ Uc Pnllcl;1, in
clu~ivc o direito ü ;1vocutória, que é mcdiJa que ~ó c:'l.i~tiu na ldaJc Médi;1. 
Mantiveram c~ta C;1~a inútil, porque o art. 57 d:t Con.'>tituiçfHllhc rctiri!!lldo~ 
os podere~. 

Scnhorc::-o, curno udvtlgallo, posso provar que qualquer projeto que d1cga 
ne~t•• Cilsa é inconstitucional. Posso provar is!'!o. Qualquer projeto pode ~cr 
civ:1tlo de inconstitucionalidade: hasta que ele implique cm dc~pcsa pilr:llJUc 
seja inconstittJcional. E ni1o hi1 lei que n;io gere uma dc~pc~a. 

E Senhores, ~cm ofensa :tos no~sos companheiros que vieram naquelas 
circun~túncias, t.!c Scn:.tdorcs indirctos, temos de reconhecer que, com su:1 
pre~crH,'il, perdeu o Senado muito de .'>CU esplendor, d;t clcvaçitu de ~cus Ucha
tc~. ~luitos tinlwrn atê condiçõt:s de vir pelo seu prestigio, nn1s, cm ra1.~t1 d:1s 
circunstiutl:Ía!'!, vicr:un inJirct:tmcnte, c criaram css:t situuçào de constrangi· 
mcnto cm que vivemos. E esta Cas:t, que foi o grande foro de tlchate:;., do pas
Sildu, jú nàu tcrü condiçilcs de oferecer ao Pais a mesma rclevúncia, de llJ75 
até 197X. 

Saúdo como c.'l.·intcgrantc do PTU, no meu Eswdo, o cx-<invcrnador 
Leoncll:lrimla, como s:1údo aos que estão volt:.ndo. :\~~ocin-mc illl.,CU ~or'ri
mcnto c louvo-lhes a capacid:1dc de se despirem de múgoas c rcs~cntimcntns. 
para udcrircm a urnu nova realidade :1 que podem, agora, servir com m;tior 
cliciéndu, não só pela cxpcrii:ncia do passado como, sobretudo, pt:la cxpc
rii:nciu advenicntc de um longo exílio. O exílio cngrundt:cc os que têm espirita 
superior. 

N:iu falei corn o ilustre ex-Governador sohrc it propmiçr1o do Scnudor 
Teotónio Vilela, mas pelo que senti, nos p:mimt:tros gerais de ~ua conccpcrw. 
acho que a tt:Sc C intciramt:nte act:itável, de que amanhã formt:mo:-o umu frcn· 
te de oposições, entendido como tal partidos coligados, porque para haver 
frente c huvcr colig:.u;ào é preciso que oro partidor. st: formalizem. 

E termino, Sr. Presidcntc, cstt:ndt:ndo a todos os que voltaram do exílio a 
minha pcsso;d solidariedade: c, com certr:lu. Liimbém a solidariedade: do meu 
purtido, qut: foi, inegavelmente, o arietc, o batalhador, para que essa abertun1 
st: desse c que t:ssa vinda se reulizassc. 

Fomos umu oposição das mais dcstcmidas, embora no conceito legal não 
pudéssemos dizer que éramos oposiç~o absoluta, porque u lei ni'to nos dav:t 
amp:tro. Todas as cubeças que aqui se lt:vantaram um pouco mai~ forum cli· 
minadas, como foi u de Alcncar Furtado, qut: dcsw mesm;1 mc~a deu aquclu 
cntrcvist:t, qut: o P:1is conheceu, e quc, cm razão del~1. expiou o sucrifício. 

Entt1o, st: tcm poder pura dt:struir quem critica, n~o tcm cm conscqilén
ciu dever de rt:spcito e só h:l Oposição quando h:l respeito com fundamt:nto 
n~ lei, sobretudo quando existe lt:i. (Palmas!) 

Sr. Presidente, peço qut: seja transcrito, juntamente com mt:u discurso, 
c.~t;1 cntrcvislil d:tdii pelo ex-Governador Leonel Brilol:t ao Jornal do llrt~.~il, 
cm 26 dc<1~ostu de 1977, par:t que, no ruturo, quando alguém quiser f;11er um 
c~arne do ins!iintc histórico atu:tl saiba a sua disrosiçtio, a disposiç~u do~ 
seus sentimentos de que elt: era detentor quando rc:grt:ssou ao Br:tsil. 

Er:1 o que tinha a ditcr. (Muito Bem! P:tlm:ts.) 

IJOC'UMENTO ,1 QUF. SE REFERE O SR. I.E/Tf C//A I'ES, 
EM SEU IJISCURSO: 

A ENTREVISTA DO EX-GOVERNADOR 

1:'111 Jt'll t•xl'lio o Sr. compirou todo tempo? Como o Sr. rt'.I'Witt•a .rtw atit'idCJ· 
dt• 110 t•xtt•rior~ 

- Est;tvu no Uruguai- 1964 a 1977- dci.·wndo pi!Ssilr o tempo. Nm 
primeiro~ tri:s anor., conspirt:i por todos os meios contra o regime. Decidi p:1· 
rar qu;mdo constatei, ern 1967, que o regime se consolidou. Continuar seria 
um so1t:rificio inútil, corno disse certa ocasitto Júlio de Castilho~. \'i vi ~etc 

:111m soh conlinamcnto, os primeiros três anos c~1m riglH, com f'llllici;l na pllr· 
Iii, os quatro rcst:lntcs nlilis ftlrmais liUC reais. Trab:tlh:tv:t num pcqucnn com· 
plr.:.\u ;1grupecuúrio, ~atisfcitn com mcu tmhalho. 

- O Sr. ddxou dt• lado r•fllcio tl mil'it/(lt/t• politim? 
- N11t1Cil Jci.\ci de rnantt:r l.:lllltilCtos como Rio Gramh: du Sul, m:1~ ~cm 

ativid.ldc rnlitica mainr. Ern ~ctcmhru de 77 fui ~urprccndi\lllt,'llllllllinlw C.\· 
puhitu do Un1guai. f'.lcdid:~ inju~ta. intcmpcstÍ\';t que me dci.'\lHI ;1 mim c a 
minha mulher, Ctllltraríadus c infclitc~. ~linlw vontildc. cntf1o, cr:t \'ultar 
p;1r<1 11 Bra~il, lJUaisqucr ljiiC fossem a~ cnnscq(!ênt.·ias. 

- ( l iflli'./1':: l'tJI/1 l/III' o Sr. lllllllr/.1.11' o prop,i.llto dt' fl'gfl'.\.\llf 1111 /fr,/.lllllh'.l· 

11111 1/1/ll'lldol 1/111' \l'f/11 f'ft'\11'' 

- Hr:,11lvi tc ... t:~r a politic.t Uc Uirr:itm hurn;~r]l)\ J(\ l'rt:'>ldr:ntc ( artcr c, 
,.,.,im. prncurci 11silo llll\ Estados IJnidil~. Tamhl:rn Portu)!alrnc ol'crcccu ,., •• 
/11 de pa's••rortc. A partir Jai dividi minha iH,:;i11 entre :\o~·•• lurlJUC c J.p,hu;L 

- Foi t1 .111r1 prim,•im npaii·nda (IIII/ n /ihl'fall.l/1111 nurtc'·tllll!'flt rmo 1' 11 

lllt'llll·di'll/li!'f/Ji'IÚ 1'/lfllflt;ia! 
-Sim, comc~.:ci ;r as~irnilar 11 novo wnlt:\ltl político intcrn:1ciun;d. \'en

fiquei \jUc era muito tlifcrcntc du mundo de :!0;1nos atrús. :--.;a ;'1rca t.':lpit:rli\lil, 
o poJÍt.:CiltrÍMllO, aquele lllllllOpÚJÍil <llJUC CstiVCillO.\ \Uhmctidtl~ por parte tJn., 
nortc·amcric:uws, havia ~ido lirnit<.adu. O clima geral de ahcrtur;.1, ~()anos Uc
~.:orriUus, Cun~liltci logo que as melhores úrca~ de rcl;u.:iunamc.:ntu para nú:-., 
hra.,ilciro~. que dc~cj{lvamos rcçomtruir as imtituiçõc~ dcmocritticas esta
'<1111 no' wturc' prngrcssistas d;t Eurupa, ligaJu, ;'1 soci:d-U~:nrot.:r;lt.'lil c nn., 
scttJrc:-. l1hcr;1is nurtc-amcric;1nu~. 

- Qual o .lignijicmlo t/llt' o Sr. arrilmi um .lt'/1.1 conwcto.\ com 0.1 IIJl'rC'.\ 
dt'l.\1' 1/IIIIJ (1/1//i'_\/11 {WJt'fÚ'II." 

-Procurei aprtlfundilr meu rclaóonamcnto com \\'ill) Br;1ndt, \ltlrio 
StJ<trc~. Olof Palme, ,\littcrrand, /;clipe (iontalct c outro~. pratil:anH:ntr: cm 
til{] ti, n' pahc~ LI~• Eurnpa O~idcntal. Aliús. eh.:., c rn;tís Sanwro~ ~ladrei. 

:\~th!inhtl ~C[ ti, Cahral c rnah lidere .. do .. pai~e~ <lfricann, dt: linguol rurtli
~UC'II. ;dém du e'!.- Presidente Pcrcl, da Vcnctucl:r, do Prc.,idr:ntc /'ortillu. dtJ 
,\lé.\Ít.'tl c Jc AnJrci Young, ,\Jcgmwn c 1\cnncd), ser~ o no .... o~ ~.:on\·idaJu., 
c'p~o:ciai' iHI primc'rn1 Congre~sn N;lcÍtlll;d do PTB que 'c rcalitar;'1 a Jl) de 
;1hril de JIJXIl. 

Quai1 rt'l'/1/tatllll l'nl/t'rl'lo.\·rt Sr. m/hl'u do rdacioncmlt'/1/ullltJi.l apro/tmrla
do (o/11 a /:'uro{ltl Ocidt•l/la/? O .\"r 1; lto}t' 11111 a/útluu/o ti .lorial·dt·mot'racil/' 

- 1:ur:m1 c.\pcriência~ de gr;mdc ... ignificw;~o mútua. Creio que cumcgui 
deles maior c melhor comprcemão dos prohlt:m<IS brasileiro~. Manterei c.•óc rc
l:lcionarncnto sem que isso rcprc~entc um ;tlinhamcnto do tr:Jbalhismo l:Uill a 
~ocial-dcnw.:racia c sem que prejudique o relacionamento com outru~ ~cturc~ 
do pensamento politko intcrrwcion:d. como m próprios liberais nurtc
:uncric;mo ... c os dcmocraws l<ltino-umcric;mos, áreas conveniente~ c indi~.:••· 
Uas pari! um amplo relacionamento com o Brasil. ~ão st: traw de tran~rl:•n
tar modelos rara o nosso pais, ainda m:tis no c:tso do trabalhi~mo que é uma 
e\pcriénci:t autt:nticamt:ntc brasileira. Possui mo.~ raizes históricas, nacionai~. 
hcm Jcfinid:1s. Dificilmente ou1ras correntt:s politicas brasileiras podcrJo Ui
ter o mesmo. O que nos identifica com a social-democracia c outras área~ li
hcr•ds. é <1 busca d01s tmnsrormaçücs sociais num clima de liberdade c plura
lismo tlcmocrático. Essa é umil grande lição di! social-democracia européia. 
Temos muito que aprt:nder com a prática dt:mocrática c social du Europa 
Ocidental c, .~ohrctudo, nos será cxtrcmamt:ntc útil a amizade com :1~ nações 
curopéi:1s. Quero dar um e.'<t:mplo; o c:tso da Niciir:lgua, cujo processo se de
senvolveu com :1 cobertura da _.;oci;tl-dcmocraciu t:uropé:i:J, não i: o caso do 
Brasil, nHIS dt:monstra que <I liberdade c a justiçu podt:m triunfar sob ii êgidc 
d;1 comprccns~o c do hum;tnismo. 

O qw t; a~ora o PTB, o Jt'tl PTB? Esquerda~ Crntro·t'.1·qurrda? 'Soda/-
dt•morrtlftt'' . . __ 

-O PTB sempre foi c scri1 um Partido de t:squcrda. O modelo i.lc socie
dade que defende ê o de uma socicdiidc dcmocr:lticu c rlur:1lismo, com unw 
crescente participaç;io popular, moderna e din:lmicu, cunr suas estrutura .. 
económicas c sociais cm constante: transformação, de tal modo que esta ~ocic
d;ldt: venllil a ser c:1d01 dia milis livre, nlilis frillcrna c mais igu:1litúrio1. Gosta
ria tlc :tr:cntu;Jr que basc:;mJo-sccm seus principias fundamcntilis- c i~lll é o 
que nos Jifcrcncia das dcm:lis com:ntcs de esquerda- o Purtido Trahulhi,t:r 
Brasileirll se li.\il cs~cnci;tlmcnte na luta por programas c mcdid<.~s concrews. 
Pnrt;mtu. t:m lugar de cst:lr se apcg:mdo ocmusiudamcntc ao idt:lllógiCll ou 
tcôrico, quer afirmar-se: em soluções concrt:tas, objctivas, identific:tdas com a 
realiUo1dr.: hrusileir;t. Dcss:1 forma é que; marcumo~.noss;1 iiUtcnticid;ldc. 

(!uui.1· .wio tl.l' prioridmlt•s t/(1 pn~:rm•w trabt~lhinu l~t4t'." 

- S;iu v[1rius, mus dua~ sào as m:tis irr.rortantes: 
:\) Asscgur:1r, desde a harrig:1 du mie, l1 infância c ;!juventude ;1 wdm, 

~cm c.\l'c~o•;io, ;1ssbti:ncia, acolhimt:nto, illirnent:u;ãu, cscol;trita~i'Hl, o mininw 
de condi~;l'ics di!!ll<t!'! Jc vid;1 c cornplct:1 l·duc:.1çãu. 

BJ Solu~o·[lll, indcpcnllcnte de yual~juer outTil considcwçi'1o para 11 !ti· 
tu:1çi'1o d;1s popul:tçt'ics nwrginais do Brusil. Ni1n ar.:cit:tnws n f;llo de ljLre um 
pai' de X.5 rnilhôcs tlc liUilúmctn>s 4uaJr:tdos possuamilhôc~ de cri>~tllfil~ hu· 
rnana!'! vivcndll ~omn cogumelo~ n;1s cncmtas das llHHltanlw~ c nus ;d:~!!w.los, 
na nwis rcvult;mtc misêri<l. Ternos de toc;1r na cstruturil ~ocbl. Não ê cnm 
cariJadc nu ;~~pirinaquc \'illlHl~ solucionar esses prohlcnw~. A'> vilimm Jcssc~ 
problemas si1o vitilllas inocente~. Sem Jur soluçi"1u ii t;lis prohlcm<~~. t11thl., o' 
llll~~m aranarnr:ntm, confurtnsc conwdidadc~ ~oci:li.'>, nm.'>u dcscnvul\'illlcn· 
to, rws .. as ind1i~trias, tem cheiro Jc carne lwrnoJ/liL TuJn que n:-111 pudcrnw .. 
!'ater hujc relu Bra!'!il as criarr~,·as, hcrn prcparad;1s, \ Ütl fatcr cm ~~ arw'>. O 
I'TB, nc,ta nova ra .. c, tcrú na sua "Pra\is" grandc~ t<lrcra~ nc~!tC ,cntidu. Lst<t 
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C 1111101 l.:<lUS<l que n~to depende .~ó do poder p(thlico, mas wmhém tia autu· 
!lrganizaç;io da sociedade. N~o aceitamos uma polític;~ de desenvolvimento 
~cm soluçôcs par:t css:ts du:ts priorid:tdcs. 

O pn•.1·idm11• tio Mow'nwnto lkmocrâtico /Jmsi/t'im, l'/y.1·.1c'.l' (iuimmúc'.\, 
tH'IHa rolitico.1· da Opo.1·içtio th• qw•rerl'lll amhar com o M DIJ. O Sr . . H' julgu 
util1gido? 

- O que Uescjo é liherdade par:t todos: livre org:tniz:tç~o pmtidúria. 
N~o ~o:tm~itlero ncccssúria a c:<tinç~o do M DB. cm hora, como j;'t :tlirmci. a 
rcrnwnC:nda do M DB contcn h a certa hcr;mça clc :tutoritarisnw. como o PSD 
cm I1J.J5. que herdou a mÚliuina do Estado Novo. O regime de M nutorgou 
<~O M DB tl monopólio d:~ Oposiç~o c isto hcncficiou elcitor:tlmcntc a muito~ 
dirigentes doM DB. O Dr. Ulysscs, segundo verifico, jú evoluiu p:tr:J melhor 
cm su:t posiç:io. Hoje clcj(t :tdmitc que surj:tm outros Partidos. No meu cn· 
tender o Dr. Ulysscs perdeu uma oportunid:tdc histórica de gmnde si!!nifi
caç:io p:tr:t nossa rcconstruç~o dcmocnhicu: Em lugar de impedir :1 organi
zaç:io dos P:trtidos, poderia ter patrocinado c coordenado o pluntlismo nu 
:'!rc:t da· Oposiç~o. sem tcnsôcs num :tmbicntc de fr:ucrnidadc c sem u cnn
fUsão a que estamos assistindo. Teríamos hoje uma Oposiçtio mais f~rtc c 
mu1s om:.tmu:a. t:. o que c m:tis importante, com uma proposta :iltcrnattv:J de 
poder. 

A rt'}immdartio f'llrliddria u•mramhhn rara o Sr. 1m1 ctmirer tlt• prioritladt• 
011 uimla dt'l't' .H'r mliada? 

Qu:1ndo lut:tmos pelo udvcnto dos P:artidos. agoru, n~o estamos desejan
do que tcnhum os Purtidos como um fim cm si mesmos, só p:~ra eleger dcpu
tatlos, prefeitos ou governadores. Lutamos pelos Purtidos pur:.t que o povo se 
org:tnitc, vença :.1 crise, supere as diliculdudcs, obtenha soluções, porque ~ô :1 
e.,istênci:t do.~ P:~rtidos tr:tz :1 dcmocraci:t, fortclccc a sociedade dvil. tlú optlT
tunidadc a milhões c milhões de praticar a militância c buscur respostas para os 
prohlcmus Uo povo, Em meu conceito não h:i n:tda mais urgente :.t p:~rtir de 
<ll,!tmt do que dur oportunidade pura a ampla organizaç~o dos Partidos. Man
ter o hip:.trtidarismo é m:mtcr o uutoritarismo, é parulisur o processo de dt:· 
mocr:Jtiz:tç~o. é o impasse que u nuda conduz. 

Mesmo a idéiu d:t Constituinte niio tem sc:ntido antes da existência dos 
PartiU os. Sem Partidos é inconcebível a Constituinh:. A ilegitimidade do Pre
sidente, dos governadores e do próprio Congresso, em parte, ntio ser:'t supcr:t
da sem o advento dos Partidos. Esta é u nossa posiç~o. Dizer que novos Parti
dos ugora significa dividir a Oposiçtio e fazer o"jogo do Governo, é um solis
ma. E algo que necessita ser dcsmitilicurto, O que importa é o mérito da qucs
t:io c niio o que possu estar pensando o Governo. E. o mesmo que se passu 
com o ucordo nuclear: quem está contra ntio deixa de si:-lo só pelo fato de que 
o Pcnt:'tgono est:'t contru e nem por isso esta fazendo o jogo dos amc:ric:.mos. 

Mt~s o M DB di: /lllar em nmm•da unidllde da OpoJiçào, para prt'.IWI'Ur po· 
.l"i('(il'.\" trmqui.l·tadll,\', O Sr. não concorda? 

-A unidade do M DO ntio é a mesma coisa que a unidade du Oposição. 
O que querem é u unidade em torno de algumas pessoas. A Oposição deve 
permanecer unida, mus dentro de uma visão pluralistu, representativu do 
povo organizudo em Partidos e só assim será democrática. Tem havido mui
l<ls invenções, mas até agora ntio se descobriu nadu de melhor pura se org:mi
zur os povos politicamente, Pcrmunecer como está, o M DO com o monopólio 
outorg;tdo pelo uutoriturismo, é antidemocrático, prejudicial à norm:tlid:tdc 
democr:'ttica e dunosu :10 clima de criatividude que deve caructeriz:tr este 
período de renascimento político nu vidu brasileira. 

O Sr. h•u o dnrmnrflto de Aligm•/ ,., rrm•J dim/gado lui pouco 110 /Jra.l"il? O 
Sr. e.ttú rillldo nele. Qual sua opinião? 

- Fiz apenas uma ligeira leitura do documento. Ficou-meu impn:ssiio 
de que us posições e os conceitos ali definidos acentuum nossus divergi:nci:ts. 
Tive ccrtu dificuld:tde cm interpretá-lo, embora em algumas purtc:s o Sr. Mi· 
guel Arrues scju bastante claro, como por exemplo, quando diz que o nucio
nulismo estit morto ou quundo ufirmu que o nosso comunicado de Lisbou nito 
guurdu diferença com o atual progrumu do M DB. Ambos ulirmações n~o 
p:tssum de heresius. Mas, o que é muis import:mtc, é que u muiori:t das teses 
dcfcndillus pelo Sr, M igucl Armes estlt cm contrudiç~o com os meios proptlS
tos p;m1 alcnnçú-lus. Ele é u f:tvor do pluripurtidurismo, mus só pur:t um futu
ro indefinido. Defendeu pcrmunénciu do MDB que, subemos, é um org:tnis· 
mo de cúpula, quer o que chumu de mobilizuç~o populur. Nào entendo. Isto 
puru mim condu;<: a um túnel escuro, porque pressupõe umu orgunizaçiio ni'1o 
visível cuntrolunUo u mubilil:tçiio popular. Anteriormente, tentei convenci:·lo 
de que o que temos dt: fazer no Br:tsil é promover :1 orguniz:u;ào dos P:trtidtl~. 
Juntos ou scparadumcntc, mas claramente. Fora dos Partitlo.~ a dcmocrm:iu 
n~o tem salvação, Frentes só podem existir com purtido.~ orgunizudm. 

O Sr. f'.l'tti .wri.lji•iro com ti aprlll'tl('tio jinul tia 11f/Üfit1? Era 11 tmi.\'lia 11m' o 
Sr. l'.lpi'Ttll'tt? 

- Satisl'citn c triste, ao mesmo tempo. S:ttb(eito pnrquc esta :misti:t me 
rc:rmitirú a mim t! ii {lUtros hr:tsilciros a volta imctliata. Tri.~tt: porque a :tnb
ti:t n~o foi irrcstrita, pitr:t que totlos pudessem rcturn:tr c: para que cm ger:d os 
dircitns atingidos fosst:m rcstaur:tdos. O importante, porém, é que intcn~ifi
IJLICilltlS :1 camp:tnha por uma anistia ampla c vcrtladcira. 

()Sr. 11'111 .1itlo apontmlo jiw;úálfc•mc•nfc· twla "num 1'.\C/IIl'rda" hrwilc•im 
mmo 11111 politico dt'llltl.l'iadalllt'fl/t' comprometido com o pa.l'.wdo, ( 'rmw rt•ctKt' ti 

i.l·so? 
- ,\trihuo, realmente, muita impnrt:incia ao r~~~~ado c, pnr ~.:on~cp,uintc, 

:. mcnHiriot do nu~MJ povo. O próprio trahalhi~llltl é um mnvimcllto ~m:i;ll c 
histúri..:o. Os povos, nos nwmcnttlS de crise c pcrplc.,id:u.Jc, tlricntanHc pela 
mcnuiria. Vejamos o caso da Nicar(tgua. O que uniu uquelc povo foi lima lc
p,~o:ntlil- o sandinismo, algo cstav:t na História. Nós, tr:thulhbt;ls, na~ccmus c: 
:.tv;.mçílmos cm conseqUência de umu realid:tdc, a política soci:tl de Vargas. 
Depois, vivemo.~ noss:ts experiências, tivemo.~ nossos mártires. protagontla· 
mos episódios marcantes como u c;trl:l-tcst:tmento, a resistência popular de 
1961 c tl golpe tlc 64, contr:t nós. Nós nos cnr:lizamos n:t Históriu par:t nos si
llmrnws nu prc.~ente c nos oricnt:trmos p:mt o futuro. E possívclLllJc muitas 
corrente~ d;t esquerda tenham diflcullladc de compreender cst:Js noss:t~ car:tc· 
tcrísticas, dai t:Jmhêm, no meu modo de ver, a dificuldudc que encontr:1m 
para :tssimilar o.~ novos tempos. Teimam, por exemplo, cm coloc:Jr o Brasil 
como se fosse umu naç~o de Terceiro Mundo, o que niio é real. E ver· 
dadc que dentro do Brasil existe quusc uma lndi:a, mus tumbém ê preciso re
conhecer que dentro do Brasil c.'< is te muito mais que uma Bélgica, um país de
senvolvido c moderno. Vejo muit:ts correntes dt: csqucrd:1 num:t posiç~o que 
corresponde aos tempos muitos untcriorcs u 1964. Pcn.~o que no Bra~il de 
hoje n~o hü IUt;ílr par:1 outru visão do futuro que não seja democrúticíl c plu
ralista. sem exclusões de quem quer que seja, mas que tr:thalhc com dctcrmi
naç:io pur:t construir uma nova sociedade, melhor Ju 4ue u que temos hoje. 

Como é qut• o Sr. mi t'll}fnllar o Punido dos Truha/lwdorc•s do /.11/a, o nw
ftlflir~im, a Opo.l"i('âo tle ll't'ft' VarKU.I" t' a ho.\"lil "1/o\'(lt'.\"(//lt'Ttltl" dt• A/mino 

A/fm.w? 
. -Quanto <Hl Partitlo dos Trubalhadorcs só desejo que ulc:tncc su:ts a~pi

r:tçõcs, E um direito que os trabulhadorcs têm de se orgunizurcm. O PTB pro· 
curmú sempre cm relação ;to PT, ser solidário c fmterno. Quunto it dona /vete 
Vargas e ao Sr. Almino Afonso, têm as suus posições e defendem seus pontos 
de vistu e só o que posso fazer é desejar-lhes todo êxito passivei. Nós nilo nos 
sentimos com uutoridade pura julgar com rigor a condutu politic:1 de quem 
qut:r que scj:1, s:io utos de consciência. 

tlll/l'.f dt• tJ4 o Sr. foi um político qur aprt.'lldl'll 11a prdticu t' mio 1/0J !i1·ro.l". 
Quando o frtthalhi.wno linha um h•tirico como Alht•rto Ptl.l'qualini o Sr. t'm upt'· 
na.\· um parricipanh' do proce.r.w com a ambição de :rer um revolucionário. tlJ:o· 
m, t'll/n'WIIfo, o Sr. é um lwmtwl que /1; muito, au•nro à rt•orill, Como t•xplim 
t'JJa mutlun('li? 

- Realmente, sempre fui um homem voltado muito muis pum a :tçiio 
prática. Assim foi nu administração pública e nu milititnciu politic:1. Ccrt:l· 
mente, cometi erros mas n~o tenho nadu de que me urrepcndcr do p:ts~:ttlo. 
Agi sempre de ho:t fé. Como ficou comprovado, prcsenti a uproxim:1çiio c a 
iminCnciu do golpe de 64 c ugi intensumcntc p:1ra cvit{t-lo. Daí muitas po· 
siçõcs veementes c ;.tté descspc:rudus. Fiquei, cnt~o. com :.1 imagem de radical, 
p:tr;t muitu gente. Agom, dizem que cu sou um modcrndo, Nenhum desses 
conceitos c:stíl correto. Eu sou o que sempre fui. Antes de 64 estávamos num 
plano inclinttdo, cm dircçi'io à ditudur:t. Agor:1 n~o. Vivemos umu épocu tle 
:.1hcrtura dcmocrúticu, de rc:construçito, quando ntio h:llugur puru rttdic:ili:-.
mos. 

IJISCURSO I'RONUNC/,IDO /'f.'/.0 SR. IJIRCEU CA RIJO· 
SO NA SJ:SSÀO /JE 12-~-7~ Fi QUE. ENTREGUE ;1 REVISA O 
IJO ORAIJOR, SERIA J'U/11./CMJO J'OSTI:'R/ORMENTE. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (M DB- ES. Pronuncia o seguinte lliscur· 
sn.) - Sr. Presidente, Srs. Scnudores: 

Por motivo Ue sua nomeação paru Pre.~idcntc do B:tnco Ccntr:ll, u 
Espírito Santo, tlc que ele é um dos mais ilustres c dignos l'ilho.~. vui ufcrcccr. 
amanhi1. no Country Cluh tlo Rio de J:~nciro, um ~:oquctcl ao Dr: l:rn:tnt• 
Ciulvcas, pelo seu rcltlrno ii flrcsidénciil do Banco Central, cm cujo c.xcrcicio 
prestou os mais relevantes serviço.~ ao Brasil. 

Se ele vollu é porque, da primeira ve1., mereceu dc~tuquc c rccnnhct•imcn· 
to a .~ua oricntat.;iitl na pnlíticu linanccira do Ciovcrno. J:, ~c voltu, niu1 é pelo 
btadu de que é lilhu. mas pelo seu vulor rc~~oal c relas~~~~~~ 01111plm qualifi
c:t~·tic~. 

*·.".'' 'J, ; .; , P. 
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Enquanto pcrmancccu fora do Bunco Ccntrul, nos últirnm tempos, foi 

Dirctor de um Uos principuis núcleos industriais da celulose no Brmil, a Ar<~· 
cruz Cdulmc, onde teve descortino, comando c cquilíhrio. 

Deixou o Banco Central paru prestar serviços~ Aracru1. Celulose c foi Iii 
que o atua/ Governo da Repúblicu foi husd1·lo para dirigir novumcntc o B:lfl· 
co. 

A ele, pois, tod:~s as nossas fclicit<.~çõcs c nossos :apl:1usos pcl<~ consa
gração que corou seu rc:torno diante do reconhecimento do Brusil. 

Na homenagem se reúnem. o Governo do Estado pelos poderes que o in
tegram, a rcprcscnt:u;ào capixaba nu Cúmura c no Senado, o cmrrcsuriatlo 
espírito-santense pelas suas forç:ts vivas, os intelectuais c os hQmcns de im· 
prensa, os professores c os magistrados, para tributar ao ilustre c digno filho 
que tanto se destacou no panorama nacional. seu grande valor c ~uu intcligên· 
cia, além tio descortino e do equilíbrio com que sempre se revelou dowdo. 

Na direçào do Banco Central, Ernanc Galveas é um dos brasileiros insig· 
nes a quem tocou um posto chave, na equipe de brasileiros ilustres a quem 
coube dirigir os destinos desta Nação. 

En1 o que tinh:t t1 dizer. (Muito bem!) 

(')ATO DO PRESIDENTE 
N• Z9, DE 1979 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe confc· 
rem os artigos 52, item 38 c 97, inciso IV do Regimento Interno e de acordo 
com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato n~' 2, de 04 de 
abril de 1973, e tendo em vista do que consta do Processo n• 003503/79, resol
ve aposentar Lázaro de Freitas, no cargo de Técnico Legislativo, Classe Espe
cial, Código SF·AL-011, Ref. 56. da Categoria Funcional de idêntica denomi· 
nação, do Grupo·Atividades de Apoio Legislativo do Quadro Permanente do 
Senado Federal, com base nos artigos 101, inciso III c 102, inciso I, alínea a 
da Constituição da República Federativa do Brasil, combinados com os arti
gm 403, inciso 11,404, inciso I c 392, § 4~', da Resolução SF n~' 58, de 1972, c 
art. 405, inciso IV,* 2~', da mesma RcsoluçUo alterado pela Reso/uçUo SF n~' 
30, de 1978, com proventos integrais acrescidos de 20% c a gratificação adi
cinnul :1 que tem direito na forma do artigo 39 da Lei n~' 5.903, de 1973, e o nrt. 
lO da Lei n~' 4.345, de 1964, observando-se o disposto no art. /02, * 2~', da 
Constituição. 

Senado Federal, 05 de setembro de 1979.- Senador Lulz Viana, Presi
dente do Senado Federal. 

(•) Republicado por ha~cr ~aído com incorrcçõcs no OCN, Scçiio 11, de 06 de ~clcmhru de 1'17'l. 

COMISSÃO DIRETORA 
25• REUNIAO ORDiNARIA, REALIZADA A 16 DE 

AGOSTO DE 1979. 

Sob a Presidência do Senhor Senador Luiz Viana, Presidente, e com a 
presença dos Senhores Senadores Dinurtc Mariz, Segundo Vicc-Presidentc, 
Alexandre Costa, Primeiro-Secretârio, Gabriel Hermes, Segundo-Secretário, 
Lourival Baptista, Tcrceiro-Sccretârio, às nove horas e trinta minutos do dia 
dezesseis de agosto de mil novecentos e setenta c nove, reúne-se a Comissüo 
Diretora do Senado Federal. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Nilo Coelho, Primeiro Vice~Prcsidente, e Gastão MUller, Quurto-Sccretârio. 

O Senhor Terceiro-Secretário lt: u Ata da Reunião anterior, que ú apro· 
vuda, à unanimidade dos presentes. 

O Senhor Presidente declara abertos O!ltrabalhos c cfetua a ~eguinte dis
tribuição; 

Ao Senhor Senador Gastão MUller, o Projeto de Resolução nY 17, de 
1979, que "altera o Regimento Interno do Senado Federal". 

Em seguida, é: concedida a palavra ao Senhor Primeiro-Secretário que rc· 
lata os seguintes assuntos: 

Processo n~' 003843 79 3, em que a Assembléia Legislativa do Estado da 
Bahia solicita seja colocada à sua disposição a funcionária Bcrcnicc Tcresinha 
Corrêa Carneiro, Assistente Legislativo, Classe ''C", do Quadro Permanente, 
com ônus para o Senado Federal. Atendida pela Administração a diligência 
anteriormente solicitada, a Comissão Diretora aprova a disposição, como so
licitada. 

Processo n• PD 0080 79 7, em que o PRODASEN apresenta a sua pres
tação de contas, relativas ao exercício de 1978, referentes ao FUNDASEN. A 
Comissão Diretora, à unanimidade, aprova as contas do FUNDASEN, refe· 
rentes a 1978. 

Processo n• PD 0640 78 4, em que o PRODASEN apresenta sua pres
tação de contas, relativas ao terceiro trimestre do exercício de 1978. A Com is· 
são Diretora, examinadas devidamente as informações prestadas, aprova as 
referidas contas. 

Processo n• PD 0067 79 O, em que o PRODASEN apresenta sua pres· 
taçào de contas relativas ao quarto trimestre do exercício de 1978. A Comis
são Dirctora, após debater em profundidade a matéria, aprova as referidas 
contas, 

Processo n~' 002734 77 O, cm que Rubem Soares Branquinho, ex
servidor da Casa, solicita sua readmissão no Quadro Permanente do Senado 
Federal. A Comissão Diretora aprova o requerido, nos termos de Ato que, 
assinado, vai à publicação. 

Minuta de Ato da Comissão Diretora, confirmando decisão adotada an
teriormente, relativa aos Engenciros c Arquitetos do Quadro Permanente, 
posicionados cm outros cargos, e que devem ter seus enquadramentos retifi
cados, a lim de ocuparem cargos equivalentes às suas atribuições, evitado o 
desvio de função. Assim, os funcionários Ayrton José Abritta e Filinto Fi· 
guciredo Pacheco, de Técnicos Legislativos, passam a .. Arquitetos", e Célia 
Ribeiro Barbosa, de Técnico Legislativo, passa a "Engenheiro". A Comissão 
Diretora, após analisar o assunto, aprova o Ato que, assinado, vai à publi
cação. Em seguida, é aprovada a alteração da Referência constante do Ato n~' 
30, de 1979, relativa aos Engenheiros Adriano Bezerra de Faria c Carlos AI· 
berto Bezerra de Castro, que passa a ser a Referência 57. Fica o Diretor
Gcral autorizado, pela Comissão Diretora, a republicar os Atas n~'s 26, de 
1979, 30, de 1979, 39, de 1979, e 40, de 1979, a fim de corrigir alguns equivo
cas ocorridos na primeira publicação, adaptando-os às alterações determina
das. 

Relatório sobre o Convénio lirmado entre o Senado Federal e ü Caixa 
Econõmica Federal, para a aquisição de casa própria por parte dos funcio
nários do Senado. A matéria é distribuida ao Senhor Segundo-Secretário 
para relatar. 

Com a palavra, o Senhor Segundo-Secretário relata o Processo n~' 002759 
79 9, relativo à prestação de contas da Administraçilo do Senado Federal, rc· 
ferente ao primeiro trimestre do exercício linanceiro de 1979. O parecer favo
rável do Relator é: aprovado pela unanimidade dos presentes. 

Nada mais havendo a tratar, às dez horas c dez minutos, o Senhor Presi
dente declara encerrados os trabalhos, pelo que, cu, Lourival Baptista, 
Terceiro-Secretário, lavrei a presente Ata que, assinada pelo Senhor Presiden
te, vai à publicuçilo. 

Senador LUIZ VIANA · 
Presidente 

ATAS DE COMISSOES 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

W REUNIAO. ORDINARIA, REALIZADA EM 12 DE 
SETEMBRO DE 1979 

As de1 hums tlll dia doze de setembro de mil novecentos c setcntu c nove, 
na Sal:t C/ôvis Bevilúcquu, sob u presidênciu do Scnudor Henrique de la 
Rocquc, rresentes us Senadores Nelson Curneiro, Almir Pinto, Aloysio Cha· 
ves, Raimundo Parente, Cunha l.imu, Murilo Badaró, lenoir Vurgas, Adcr· 
h;1l Jurcmu, f\hmcyr Da/la c Leite Chuves, relme-se u Comissito de Consti· 
tui~,:;)o c Ju~tiça. 

Deixum de comparecer, por motivo justificado, os Senadores José Sar· 
ney, Hdv(dio Nunes, Amurai Furlun, Hugo Rumos, Lázaro Barboza, Puulo 
Bros.~:.ml e Fmnco Montara. 

Constatuda u existência de número regimcnt:tl, o Sr. Presidente ded:tru 
uhcrtos os truhalhos, sendo, na oportunidade, lida c aprovuda <lAta da reu
ni;io anterior. 

Jl<~ss:t·se ilupreciaçito dus proposições constuntcs du rautu: 1) Projeto de 
Lei do Senado n'~ 25Jf79-DF- Acrescenta nível à esculu de vencimentos dos 
cargos cm Comissito integrantes do Grupo-Direçiio c As.~e.~sommcnto Supe
riores, previst:t no art. IV da lei n~' 6.00~, de 19 de tlel.t:mbro de l97J, cri:1 
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caraos cm comisslio no Tribunal de Contus do Distrito Fcdcrul. Relator: Se· 
nador Nelson Carneiro. Parecer: constitucional ejurldico. Aprovudo, :!) Pro· 
jcto de Lei do Senado nY 116/79- Revoga os arts. 14 e 50 da Lei n~' 6.620, 
de 17 de dclcmbro de 1978, que "dcnnc: os crimes contra a Scgurnnça Nucio
nal, cstahclcce u sistcmÍ1tica pura o seu processo c julgamento, c dt1 outms 
providências. Relator: Senador Murilo Badaró. Parecer: constitucional c jurí
dico. ContrC1rio quanto ao mérito. Em discussão, fulum os Senudores Nelson 
Carneiro c Aloysio Chaves, Em votaçiio, é: aprovado o pureccr contm os vo
tos dos Senadores Nelson Carneiro e Cunha Uma. 3) Projeto de Lei do Sena
don ... 235/19- Acrescenta parágrafo único ao art, 30 da Lei n"' 6.354, de 2 
de setembro de 1976. Relator: Senador Nelson Carneiro. Jlarecer: constitu
ciorial e jurídico, nos termos da Emenda n~' 1-CCJ (substitutiva) que oferece. 
Em discussUo, us11 da palavra o Senador Aloysio Chaves. Em votaçUo, é a pro· 
vado o parecer, votando o Senador Lenoir Vargus pclóis conclusões. 4) Proje
to de Lei do Senado nY 239/78- Revigora o art. 505 da ConsolidaçUo das 
Leis do Trabalho. Relator: Senador Raimundo Parente. Parecer: constitucio
nal c jurídico. Em discussão, fala o Senador Aloysio Chaves que div\!rgc do 
parecer concluindo pela inconstitucionalidade. Em votaçUo, é <~provado o pa
recer contra os votos dos Senadores Aderbal Jurema, Murilo Budaró c Aloy
sio Chaves, nos termos do voto cm separado. O Senador Lcnoir Vargas vota 
pel:~ constitucionalidade c juridicidadc. Boa técnica lt:gislativa. 5) Projeto de 
Lei do Senado nY 226/79- Introduz alterações na Lei n9 6.179, de II de de
zembro de 1974, que instituiu amparo previdcnciúrio aos idosos c inválidos. 
Rel:~tor: Senador Nelson Carneiro. Parecer: constitucional e jurídico. Em dis
cussUo, falam os Senadores Aloysio Chaves, Aderbal Juremu. Cunha Lim:1 c 
o Relator. Em votação, sUo vencidos o Relutar c o Sen<~dor Cunha Lima, 
concluindo <1 <.:omissão, por maioria de votos, pela inconstitucionalidade do 
projeto. Designado Relutar do vencido o Senador Aloysio Chaves. 7) 011cio 
"S" n9 16/79 do Presidente do Supremo Tribunal Federal, Recurso Extruor· 
dinário nl' 89.528-1, inconstitucionalidade dos arts. 172 e 173 d:1 Lei 
n~ 1.442, de 27 de dezembro de 1966, do Município de Botucutu, Estado de 
SUo Puulo. Relator: Senador Raimundo Parente. Parecer: favorável oferecen
do o Projeto de Resoluçuo. Aprovado. 8) Projeto de Resoluçuo n• 33/79-
Cria, como órgão técnico permanente do Senado Federal, a Comissão dos 
Direitos do Homem. Relator: Senador Murilo Badaró. Parecer: contr{lrio. 
Em discussão, falam os Senadores Cunh<~ Lima e Nelson Carneiro. Em vo
tação. é aprov<~do o parecer contra os votos dos Senadores Cunha Lima e 
Nelson Carneiro. 9) Projeto de Lei do Senado n• 164/79- Estabelece uni· 
formidade dos vencimentos das contas de luz, água e telefone em todo o País 
c dá outrus providências. Relator: Senador Moacyr Dalla. Parecer: constitu
cional c jurídico, Aprovado. 10) Projeto de Lei da Câmara n"' 21/79 (Substi
tutivo da Comissão de Economia) - Altera a redução do art. 42 da Lei 
n~' 5. 764, de 16 de dezembro de 1971, que delinc u política nacion:1l de coope
rativismo, institui o regime jurídico das sociedades cooperativas c dá outras 
providências, Relutar: Senador Nelson C<~rnciro. Parecer: constitucional c 
jurídico. Aprovado. li) Projeto de Lei do Senado n• 209/79- Elimina o 
pmzo pum candidatura a cargo eletivo, no caso de desliliação de um Partido 
c filiação u outro. Relator: Senador Murilo Badaró, Pureccr: constitucionnl, 
jurídico c favorável no mérito. Aprovado. 12) Projeto de Resolução n~' 48/79 
- Altera o art. 440 do Regimento Interno do Senado Federal. Relator: Se
nador Lcnoir Vurgas. Parect:r: constitucional e jurídico. O mérito d:1 COI R. 
Aprovado. 13) Projeto de Lei do Senado n• 162/79- Dispõe sobre o depósi
to d~: férias remuneradas dos trabalhadores avulsos em cudc:rneta de pou
pança. Relutar: Senador Raimundo Parente. Parecer: constitucional ejuridi· 
co. Aprovado. 14) Projeto de Lei da Câmara n• 37/78 (Substitutivo du Co
missão de Finançus)- Dispõe sobre proteção contra incêndios. Relutar: Se· 
nu dor Leite Chuves. Parecer: pela constitucionulidudc ejuridicidudc. Aprova
do. 15) Projeto de Lei do Senado n• 231/79- Dú nova rcdaçuo ao~ 6• do 
art. 36 do Decreto n• 2.044, de 21 de dezembro de 1908. Relutar: Senador 
Nelson Carneiro. Parecer: constitucional c jurídico. Em discussii.o, usum du 
pulavr:t os Senadores Murilo Baduró, Aderbal Jurcmu e Aloysio Chaves. Em 
vot:1çào. E uprovado o parecer por unanimidude, 16) Projeto de Lei du C1i· 
mura n9 22/77 - Acrescenta parúgrufos ao art. 766, do Decreto-lei 
n• 5.452, de I• de maio de 1943 (CLT). Relutar: Senudor Raimundo Parente. 
l'urccer: favorilvel. Aprovado. 17) Projeto de Lei do Senado n• 230/79 -
Dispensa n concordtincia do emprcgudor na caso du opçüo do cmpregudo 
pelo sistema do FGTS. Relator: Senador Ruimundo Purente. Parecer: consti
tucionul c jur(dico, oferecendo a Emenda n~' 1-CCJ. Aprovudo. I H) Projeto 
de Lei do Senado nY 198/79- Disciplinu o cxcrdcio du profissão de detctivc 
purticulur. Rcl:~tor: Senur.Ior Moucyr Dullu. Purccer: constitucionul c jurídi
co. FavtJTúvcl no mérito. Aprovudo. 19) Projeto de Lei du Climaru nv 14/79 
- IH nova rclhlçào ao art. 42 du Lei nY S.IOH, de 21 de setembro de 1%6 
(Código N:u.:ional Uo Tn.lnsito). ReiHtor: Scnudor Nelson Curnciro. Parecer: 

constitucional e jurídico. Aprovudo. 20) Projeto de Lei do Senudo nv 185/79 
- Estabelece que a gratificuçào pagu uos di retores de empresas públicus e de 
economia mista scr(l tumbém devidu, proporcionalmente, aos respectivo: cm
pregudos. Relutar: Senudor Murilo Badaró. Concedida vistu :to Senador Nel· 
son C:trnciro. 21) Projeto de Lei do Senndo nY 199/79- Acrescenta§ 3~' ao 
art. 311 c dá nova rcd:1çUo ao art. 59 da Lt:i nv 5.107, de 13 de setembro de 
1966. Relator: Senador Cunha Lima. Parecer: constitucional e jurídico. 
Aprovado. 22) Projeto de Lei do Scnudo n9 142/79 - Dispõe sobre o 
s:il{trio-famíli<~ devido uo empregado nu formu da legislução da Previdência 
Sociul. Relator: Senador Mollcyr Dullil. Purcccr: inconstitucional. Aprovudo, 
votnndo vencido o Senador Cunhu Lima. 23) Projeto de Lei do Senado 
n' 195/79- Veda o exercício de cargos de dircçüo e de asscssoramento cm 
emprcsus trunsnacionais a ex-ocupantes de cargos executivos na adminis
truçito pública. Relator: Senador Almir Pinto. Concedida vistu 010 Senador 
Nelson Curneiro. Itens 24 e 25 - Projetas de Lei do Senado n~'s 121 e 80, de 
1979, d:1du vista uo Senador Nelson Carneiro. 30) Projeto de Lei do Senado 
nY 182j79- Aliem :1 redução dos§§ 59 c 6Y, do art. 127, do Decreto-lei 
n'' 200, de 25 de revcrciro de 1967. Relutar: Senador Mo:1cyr Dalh1. Parecer: 
constitucion:d c jurídico. Aprovudo. 

Os itens nYs 6, 26, 27 c 28 da pauta - Projetas de Lei do Scn:1do 
n•s 23H/79, 216/79, 218/76 c 1/77, 108/79-Complcmcntar c Projeto de Lei 
da CúnHlril nY 71/76- são adiados por detcrmin:1ção da Presidênci:.t 

Esgot:~du a pauta dos trabulhos, encerra-seu rcunii'io, luvrando cu, Ma
ria 1-1 ele nu Bucno Brundão, Assistente, a presente Ali! que, lida c :tprov:tda, 
scr{l assinudu pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DE ECONOMIA 

12• REUNIAO, REALIZADA EM 13 DE SETEMBRO DE 1979. 

As dez hor:~s c trinta minutos do dia treze de setembro de mil novecentos 
c sctcntu c nove, na Sala "Rui Barbosa", sob a Presidência do Sr, Senador 
lt:1mar Franco, Presidente, reúne-se a ComissUo de Economi<1, com a rrc
scnça dos Srs. Senadores Luiz Cavalcante, Benedito Ferrciru, Vicente Vuolo, 
Tancrcdo Neves c Alberto Silva, 

Deixnm de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senadores t\rnon 
de Mello. Bernardino Viana, José Lins, Jcssé Freire, Milron Cabral, Benedito 
Canelas. Marcos Freire, Pedro Simon c Roberto Saturnino. 

Hawndo número regimental, o Sr. Presidente declara abertos os truba· 
lhos c dispensa a leitura da A ta da reunião anterior, que é dada como <~prova
lia. 

Passa-se à aprcciaçUo das matérias constantes da pauta e sUo relatados os 
seguintes projetas: Item I -Projeto de Lei da Cãmuru n~' 43, de 1975, que 
''rrcvê dístico emulativo para eliminação das embalagens de comercialização 
linal, inscrvívcis :1pós :1 sua utilização". Relator: Senador Benedito Fcrrciru. 
Parc~.:cr: favorável :1o rrojc.."to, na forma do Substitutivo da Comissão de Saú
de, com u Subcrnendu de n\1 I-CE que oferece, Aprovado, por ununimidade. 
Item 11 - Projeto de Lei du Oimara n9 I 06, de 1966- Emenda n'' I, de Pie
nu rio, ao Projeto, que "dispõe sobre o consumo de carvão met<~lúrgico nacio
nal n:.1s cmrrcsas siderúrgicas u coque", Relutar: Senador Luiz C:lv<~lc:mtc. 
Purccer: contrC1rio :'1 emenda. Aprovado, por unanimidudc. Item III- Proje
to dc Decreto Legislativo n~' 16, de 1979, que "aprova o texto dos Estatutos 
do Grupo de Países Lutino-Americanos e do Curibe Eltportadores de Açúcar 
- G EPLACEA '', Relutar: Senudor Vicente Vuolo. Parecer: favorável. A pro· 
vado, por unanimidade. Item IV- Representação do Sr. Senador Henrique 
Santillo, ao Presidente da Comissõo de Economi:t, sobre o Problema da ln
dústri:.l Grillicu no ()istrito Fedem!. Nu oportunidade, o Sr. Presidente d{l co
nhecimento nos Srs. Senadores do inteiro teor do eltpedicnte recebido, :1través 
do qu<~l o Sr, Senador Henrique Suntillo solicita 1\ presidência da Comissi10 
de Economiu do Senado que formule convite ao Sr. Rubens Amat Ferrciru, 
Presidente du Associução Brasilc:iru de lndústriu Grúlicu (ABIGRAF), paru 
fazer umu cxposiçUo sobre o <~Ssunto. Sem votos discordunli:S u proposiçi1o é 
uprovlldU c o Sr. Presidente declaru que vui tomar us devidus providêncius e, 
posteriormente, comunicur{l a dutu em que u Comissão ouvirú o depoimento 
duquclc reprcsentunte de clusse. 

Nudu mais huvcndo a trotar, enccrm-se u reuniilo, luvrundo eu, Dunicl 
Reis de Soul:l, Assistente da Comissüo, uprcsentu A tu, que, lidu c·uprovudu, 
ser(l assinudu pelo Sr. Presidente. 

COMISSÃO DE AGRICULTURA 

2• REUNIAO, REALIZADA EM 4 DE AI!RII. DE 1'179. 

t\s dc1 hurus t.lu ll'in quatro de nhril do ann de mil novecentos c setenta c 
nove, na S:du "Rui Barhosu", presentes os Senhores Scnndorc~ Evclú~io 
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Vieira - Presidente, Pas~os Pórto, Leite Ch:Jvcs, Josí.: Lin~. lh:ncdito Ca
ncll:t~. t\maral Pei:r;otu, Affonso Cumargo, Agenor Maria, Jarha.~ Pa~~ari
nho, ürc~tc~ Quéro.:i;1, Amar;tl l:urlan, Dinarte Mmi1, Lomantu Júnior. Ju
ruhy Ma!-!alhilcs, Lkncditn Ferreiw. Pedro Simon cm Scnhorc~ Deputado ... 
Jorge Vianu, Pimenta d:t Veiga, Fclippe Penna, Puulo R:mes, Curdo~o de AI· 
mcida, Walter Silvu, Lcvy Dius, Edilson Lamurtine c João Arrud;J, reúne-se a 
Comiss:io de Agricultur:1. 

Iniciando O!-t trahallws, o Sr. Prc~idente prupõe sej:t di.~pcn~ada a lei1Ura 
da At:J da reuniiiu anterior, que é Uad:t corno urrovada, e, cm seguida, convi
da o Doutor Antônio Delfim Ncttn, Ministro de btudo du Agriculturu, p:1r;1 
ocupar tl lugar de honra i1 Mesa. 

Pros~cguindo, u Senhor !)residente concede a paluvru ao Doutor Antó· 
nio Dcllim Netto, que presta seu dcpoimentn sobre "PI:mo de Açiio Agropc
cu;'tria". 

Após a c:~posici'in do Sr. Ministro, usam d:1 palitvru, pela ordem de in~· 
cri~:io, os Senhores Senadores Amaral Peixoto, Passos Põrto, Orc~tcs Qut:r
da, Agcnor Maria, Leite Chaves, Dinarte Mariz, Lomanto Júnior, Benedito 
Ferreira, Josí: Lins, Benedito Canellas, Pedro Simon e os Senhores Dcpu
t;tdos Fclippe Penna, Pimenta da Veiga, Jorge Viana, Puulo Rattes, Cardoso 
Jc Alrncidu. Walter Silva, Lcvy Di:ts, Edibon Lamurtinc c: João Arrud:1. 

hnalit.:mdo, ll Sr. Presidente agr;Jdccc o depoimento do iluMrc CLJnvida· 
dn, as~im como a rrcscnça dos Senhores Scn;ldnrc~. Senhores Deputados c 
demais rrescntcs c Jetermin;l, cm seguid:t, que as notas taquigr{Jiic;ts, tão 
lngo tradu1ida~. scj;un publicadas. 

Nalla mais havendo ii tratar, encerra-se ;t reunião c, para con~t;tr, cu, Só
nia dc AndraJe Peixoto, Assbtcnte tia Comissão, l:.tvrci a presente Ata, que, 
lida c aprov;tda, sc:rU :tssinada pc:lo Senhor Presidente. 

COMJSS,\0 DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

7• REUNIAO, REALIZADA EM :!3 DE AGOSTO DE 1979. 

A~ Jcl homs do dia vinte c três de <~gosto do ano de mil novecentos c st:· 
tenta c ntwc, no Auditório do Anc:\o "b", presentes os Senhores Scnadorc~ 
Joiü1 C:drnon- Presidente, Adalberto Scna, Evd{tsio Vieira, Jutahy M:t~Ul· 
lhi~t:s, Jorge 1\.alumc:, Lomanto Júnior. Arnon dc Mel lo, Franco Montara. 
Adcrh;tl Jurcm;t c a Senhora Senadora Eunice Michilcs, rcúnc-sc u Comi~slio 
Uc l::duc;tc:io e Cultura. 

Iniciando os trabalhos, o Senhor Prcsidcntc propõe seju dispcns;~d:t :.tlei
tura da At;1 d<t reunião :Interior, que é dada como aprovutla, c, cm seguida, 
convida o Prof. Josi: Carll1s de Almeida Azevedo- Reitor da Universidade 
de Brasília, a ocupar o lugar de honra fi Mcsit. 

Dant.lo pros~cguimento, o St:nhor Senador .lo:io Calmon cnncedc a pala
vra ~to Prof. José Carln!> de Almeida Azco,.cdo, que prest•1 o seu dcpoimcnlll 
sobrc "Universidade Abert:t". 

Enccrradu a fase cxpositiv:t, iniciam-se os debates, dclcs particip:tndo os 
Scnhnrcs Scn:tdorcs Evt:l:'tsin Vieira, Ad:tlbcrto Sena, Arnon de Melo c A der· 
hal Jurem;!. 

Ao linal, o Senhor Prc~idente ugr:tdc:cc a palc~tra do ilu~tre f..:nnvidaoo 
a~sirn l'omo :1 presença do Sr. Edilson Cid Varela, Diretor-Supcrintendcntc 
dos Diitrios A.~sociados, Prof. Aristósios Christódulm, da Opcn Univcrsity, 
d:1 Reprc~cnt;tntc da CETEB, c dern:tb participantes c dctcrmina, cm ~eguida, 
4uc ;Js not:ts taquigrúficas, tão logo traduzidas, sejam publicadas. 

N;u.Ja mai~ havendo a trut:lr, encerra-seu rcunião c, p:mt con~tar, cu, Sô· 
nia de Andrade Peixoto, Assistcnte da Comissão, l<~vrci u prc~cntc At;t, 4ue. 
lid;t c ilprovada ~erú assinada pdo Senhor Presidente. 

COMISSAO MISTA 

Incumbida de estudar e relatar o Veto Parcial, aposto pelo Se
nhor Presidente da República, ao Projeto de Lei nll 14, de 1979-Cf\, 
que uconccdc anistia e dá outras profldências", 

I• REUNIAO (INSTALAÇAO), REALIZADA EM 04 de 
SETEMBRO DE 1979 

Ans quatro di:1~ do rni:s dc setembro do uno de mil novecentos e ~ctcnta c 
nove, às dc1csscis horas c trinta minutos, na Sala Clóvis Bcvil:Jcqua, prc~cntcs 
(l~ Scnhore~ Senadores Aloy!-tio Chaves, Murilo Budaró c Deput<tdm Ernani 
Siltyro c Jofto Gilberto, reúne-seu Comi~sào Mista do Congre~~o Nadnn:d. 
in~.:umbida de estudar c rcl:ltar o Veto Parcial, aposto pelo Senhor Prc~idcntc 
da República, ao Projeto de Lei n"' 14, de 1979-CN, que: "Conccde :mbtia e d[t 
nutm~ providênci.as". 

Dei.\am de comr;trcccr, por motivo justilicado, os Scnhorc~ Scn;tdnr Pc· 
Uro Simon c Deputado Luiz Rocha. 

De :tcordo com o que rrcceitua o Regimento Comum. assume ii Presi
dência, cvcntu:tlmcntc, o Scnhor Deputado Ernuni Sátyro que dcclar.1 in~ta· 
l<.tda a Comissão. 

Em ohcdií:ncia u dispositivo rcgimcntal o Scnhor Presidente c~clarece 
4uc ir:i proceder :1 clciç:io do Presidente e Vicc-Presidcntc. Distribuid:~~ a~ cí:· 
dulas, o Senhor Dcputotdo Ernani Sútyro convida Cl Senhor Senador Murilo 
B;H.Iarô rara funcionar como cscrutin:tdor. 

Procedida a c:lcição, vcrilica-se o seguinte resultado: 
Paru Presidente: 

Dcput:1do JoJ.o Gilbcrto ... , ... , .... , ..... , . , .. , ........ J votos. 
Em branco ... , ... , ................ , ....... , .. , . , . . I voto. 
Para Vice-Prcsldentc: 

Dcpuwdo Ernani Sútyro ...... , ...... , ..... , . . . . . . . . 3 votos. 
En1 br:tnco .......................... , ........ , .. , .... I voto. 
S:io dcd:tr;1dos elcitos, rcspc:ctivamentt:, Presidente c Vicc-Prc:sid~:ntl.!, os 

Scnhllrcs Deputados João Gilberto e Ern:mi SUtyro. 
Assumindo :1 Presidênci:1 o Senhor Deputado João Gilberto agrudccc cm 

nome dll Senhor Deputado Ernani S;'ttyro c no seu próprio a honr:t com que 
foram distinguidos c dcsigna o Senhor Senador Aloysio Chaves para reL:ttar o 
Veto. 

Nall:lmais havendo ii Wllar, encerr:t-sc :1 reunião c, para constar. cu. ,\J
feu de Olivcir;t, Assistente d:t Comissão, lavrci a prcsL'ntc ,\t:t. yuc, lido1 c 
aprovad;J, scrú <lssinada relo Senhor Prcsidcntc e vai it publicação. 
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lliÁRIO DO CONGRESSO NACIONAI.(S'ç~u 11) 

Pre1ldente 

Luiz Viana {ARENA- BA) 

1•·VIce-Pr••ldente 

Nilo Coelho (ARENA- PE) 

2•· Vlce·Prealdent• 

Oinarte Mariz (ARENA- RN) 

1 •-Secretório 

Ahtxandre Co~to (ARENA- MA) 

2•-Secretárlo 

Gabriel Herm" {ARENA- PA) 

COMISSOES 

Diretor: Antonio Carlos da Nogueira 
local: Arno 11- Terreo 
Telofonas: 223·6244 o 225·8505- Ramais 193 e 257 

A) SERVIÇO OE COMISSOES PERMANENTES 

Chefe: COndido Hipper!l 
Local: Anuo 11- Terreo 
Telefone: 225·8505- Ramais 301 e 313 

COMISSÃO OE AGRICULTURA- (CA) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidel'l!e: Evelosio Vieira 
Vice·Prosidente: Leite Choves 

Titulares Suplentn 
ARENA 

I. Pouos Porto I. Jutohy MogolhOes 

'· Benedito Canelas '· Alfonso Comargo 
3. Pedro Pedrouion 3. JaCo Colmon 
4. Jose Lint 

MDB 
I. Evelosio Vieira I. Agenor Mario 

'· leite Cho~es 2. Amoral Peixoto 
3. Jou Richo 

Anistente: Sonio Andrade Peixoto- Ramal 307 
Rounioes1 Quortol•feirat, Os 10,00 horas 

MESA 

local, Solo "Ruy Barbosa"- Anuo 11- Romo!i621 tt 716 

COMISSAO DE ASSUNTOS REGIONAIS -(CAR) 
(7 membro1) 

COMPOSIÇÃO 

Pre1idonto: Mendn Canele 
Viu· Presidente: Agenor Mario 

Lourival Baptitto (ARENA- SE) 

Gat!Oo Muller (ARENA- MT) 

Suplente• de Secretãrlos 

Jorge Kolume (ARENA - AC) 

Benedito Canela, {ARENA - MT) 

Pouot POrto (ARENA - SE) 

Titulares Suplentes 
ARENA 

I. Mendes Canele 1. Raimundo Parente 

'· Joselins 2. Alberto Sil~a 
3. Eunice Michiles 3. Almir Pinta 
4. Vicente Vuolo 

MDB 
I. Evondro Carreira 1. Marcos Freire 

'· Agenor Mario 2. Humberto Lucena 
3. Mauro Benevidn 

Auistente: Carlos Guilherme Fonseca- Ramol676 
Reuniões: Terços·feiras, os 10:00 horas 
locah Solo "Clovis Bevilocquo" - Anexo 11 - Romal623 

COMISSÀO DE CONSTITUIÇÀO E JUSTIÇA -iCCJ) 
( 15 membros) 

COMPOSIÇAO 

Presidente' Hanriq11e de lo Rocq11e 
1'·1/ice•Prosidanle: Aloytio Choves 
2'.1Jice•Presidenle: Hugo Ramos 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. Henrique de La Rocque I. Lenoir Vargot 

' Helv1dio Nunn '· Jooo Calmon 
3. Jose Sarnoy 3. Almir Pinto 
4. Aloysio Choves .. Milton Cabral 
S. Aderbal Juremo S. Bernardino Viana 
6. Murilo Bodora 6. Arnan de Mollo 
7. Maocyr Dalla 
B. Amaral Furlan 
9. Raimundo Parenta 

MDB 
I. H11go Ramos I. Cunha Limo 

'· leite Chovas '· Toncredo Nnot 
3. La1oro Sorbozo 3. Oirce11 Cardoso 
4, Nelton Carneiro 
S. Paulo Brouard 
6. Franco Montara 

Anittenle: Maria Helena Bueno Brandão- Ramal305 
Reuni6et: Quarlat•foirot, at 10:00 horo1 
Local, Solo "Cio~it Bevilocquo"- Anexo 11- Ramol623 

LIDIRANÇA DA ARINA I DA MAIORIA 

Lidar 
Jorbat Pouarinho 

Vlce-Líderes 
Aloytio Chovn 

Jota Lin1 
Aderbol Juremo 
Lamento Junior 

Moa,yr Dallo 
Murilo Bodaro 
Saldanha Oerzi 

LIDIRANÇA DO MDII DA MINORIA 

Líder 
Paulo Brouard 

Vlce·Liderea 
Henrique Sontillo 
Humberto Lucena 

Marcos Freire 
Mouro Bene,.ides 
Ortnlel Querdo 

Pedro Simon 
Roberto Saturnino 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (CDF) 
( 11 mambro1) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Jene Freire 
Vice•Presidente: Lozoro Barbozo 

Titulares S11plentes 
ARENA 

I. Jesso Freire 1. Jota Guiomord 

'· Jose Sarney 2. Tono Outro 

3 Pouas Parto 3. Bendito Canelas 

4. Saldanha Oerzi 4, Moocyr Oollo 

S. Alfonso Comorgo 
6. Murilo Bodora 
7. Benedito Ferreira 

MDB 
1. Itamar Franco I. Henrique Sontillo 

' Lotara Borbota '· Roberto Soturnino 

3. Adalberto Seno 3. Gilvon 'Rocha .. Mauro Benuvide\ 

A~mtento: Ronaldo Pacheco da Oliveira -Ramal 306 
Rounioe•, Ou:nloi·feiroi, ai 10,00 horas 
local· Solo "Ruy BarbOHI"- Anexo li - Ramais 62\e 716 

COMISSAO DE ECONOMIA- (CE) 
(11 membro1) 

COMPOSIÇAO 

Presidento1 Itamar Franco 
Vica·Preiidente, Roberto Soturnina 

Titularei Suplentes 
ARENA 

I. Arnon de Mello 1. Helvidio Nunes 

'· Bernardino Viana '· Alberto Sil~o 
3. Jose liM 3. Benedito Ferrtiro 
4. Jeue Freire 4. Vicente Vuolo 
S. Milton Cabral 
6. Benedito Canelas 
7. luiz Cavalcante 

MDB 
1. Roberto Soturnino 1. Jatt Richa 

'· Itamar Franco '· Ore1l01 Que reio 
3. Marcai Freire 3. Tancr•do Nev•• 
4. Pedra Simon 
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Ani11enht: Daniel Rei1 de Sovro- Romol675 
Revnioo1, Ouarta1·leira1, 0110:30 horas 
locaL Sala "Rvy Barbosa" - Ane~o 11 - Romoi1 6'21 e 716 

COMISSAO DE EOUCAÇAO E CULTURA- iCEC) 
(9 membro1) 

COMPOSIÇÀO 

Pre1idanllt: Joao Colmon 
Vica•Pra1identa, Jutohy MogalhCm 

Titvlarel 

1. Jaco Colmon 

2. Tarso Dvlro 
3. Jvtahy Magalhaa1 
4. Aloy1io Cho~a,; 
5. Aderbol Juramo 
6 Evnice Michila1 

1 , Adalberto Sano 
2. helo,;io Viairo 
3. Franco'Montoro 

5Yplantal 
ARENA 

1, )Ola lin1 
2, Arnon de Mail o 
3. Jorga Kalume 
4. Padro Padronion 

MDB 
I. Marcai Fraire 
2. Gilvon Rocha 

Anistenla: Sonia Andrada Pai~oto- Ramal 307 
Ravnioa,;: QyintOi•leirol, 0110:00 hora I 
local: Solo "Ciovi1 Be~ilocqvo" - Ane~o 11- Romol623 

COMISSAO OE FINANÇAS- (CF) 
( 17 mambro1) 

COMPOSIÇÀO 

Pra,;idanta: CYnha Limo 
Vice·Pra1idanta: Toncredo Na~ol 

Titvloral 

1, Roimvndo Perante 
2. Arnon de Mello 
3. lomanto Junior 
4, Affonta Camargo 
5. Vicente Vuola 
6. Alberto Silvo 
7. Amoral Furlon 
8. Jorge Kolume 
9. Jutohy Mooalhàel 

10. Mendu Canele 

I. CYnha Limo 
2. Toncredo Neves 
3. Roberto Soturnino 
4. Amoral Pei~oto 

S. Pedro Simon 
6. Mouro Benevid01 
7. Teotônio Vilela 

SYplentel 
ARENA 

I . Saldanha Derzi 
2, Henrique de lo Rocque 
3. Jene Freire 
4. Jo10 Sorney 
S. Milton Cabral 
6. Jo~e Guiomard 

MDB 
I. Paulo Brouord 
2. Marcai Freire 
3. Lazoro Borbozo 
4. Jo1o Richa 

Ani1tanlo: Carlo1 GYilherme Fon1aca - Ramal 676 
Rauniàcn: Quinto1•feiro1, 019,:10 horo1 
Local: Solo "Cio~i1 Bevilocquo" - Ana~o 11- Ramal 623 

COMISSAO OE LEGISLAÇÀO SOCIAL- (CLS) 
(9 membro1) 

COMPOSIÇAO 
Pr01idenle: Hel~1dio Nuno1 

Vico·Pre1idento: Lonoir Vargo1 

Titulonr1 

I, Lenoir Vargo1 
2, Helv1dio Nune1 
3. Jene Freira 
4. Moocyr Dallo 
5. Henrique de Lo Rocque 
6. Aloy1io Chovo1 

Suplontn 
ARENA 

I. Jutahy Mogalhàe1 
2. Raimundo Parente 

3. Eunica Michile1 
4. Benedito Canelai 

DIÁRIO llO CONGRf~~SO NACIONAI.(S.:çio 11) 

Franco Montara 
Humberto lYceno 

3. Joi1on Borrato 

MDB 
1 Nel1on CorneJro 
2. Marcas Freire 

Anistente: Daniel Reis de Souro- Romol675 
ReYnioe1: Ouintos·feiro1, 01 11:00 horo1 
Local: Solo "Cio~i1 Bevilacqyo"- Anexo U- Ramal 623 

COMISSAO OE MINAS E ENERGIA- (CME) 
(7 mombrat) 

COMPOSIÇAO 

Preside~le: Arn'?n de Mello 
Vice·f'residente: Alberto Silvo 

Tituloru Suplentes 
ARENA 

I. Luiz Cavalcante 1. Alfonso Comorgo 
2. Milton Cobrai 2. João Colmon 
3. Alberto Silva 3. Jutahy Mogalhoe1 
A. Arnon de Mello 

MOB 
1. Dirceu Cordo1o I. Gilvon Rocha 
2. Itamar Franco 2. Roberto Soturnino 
3. Henriquo Sontillo 

Anittanla: Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramal 306 
Reunioet: Ovartot•feirot, 01 11100 horas 
local: Anexo "B"- Solo oo lado do Gob. do Sr. Senador 
Jaoo BoiCo- Ramal 4BA 

COMISSÀO OE REOAÇÀO- (CR) 
(!i membros) 

COMPOSIÇAO 

Presidenta: Oircey Cardoso 
Vice•Presidente: Adalberto Sena 

TitYiarel 

1. Tona Outro 
2. Saldanha Derri 
3. Ma~det Canele 

1 Dirceu Cardoso 
2. Adalberto Seno 

Suplonto1 
ARENA 

I. Jooo Calmon 
2. Murilo Bodoro 
3. Jose Sorney 

MOB 
I. Hugo Romo1 

Alll\lenlo: Mario Therna MogolhCiel Malta- Ramal 134 
Reunioes Ouinlol·feirot, 01 12100 horo1 
local: Solo "Ciovi1 Bevilocqua"- Ane~o U- Romol623 

COMISSAO OE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE) 
( 15 membro1) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Tono Outra 
lg·Vice•Pruidente: Saldanha Oorzi 
2g·Vice•Pr111idente1 tomanto Junior 

Titulare,; 

1. Torso Outro 
2. Barnordino Viana 
3 C:oldonha Cerzi 
A. Lomanlo Jyniar 
5. Mandl!~ Canele 
6. Aderbol Juremo 
7, Almir Pinlo 
B Lenoir Vorgo1 
9. Jo111 Sorney 

Suplente1 
ARENA 

I, Aloy1io Chave~ 

2. Pedra Pedronion 
3. Henrique do La Rocque 
4. Jose Guiomord 
5 luiz Cavalcante 
6. 

1 PoYio Brouord 
2. Nelson Carneiro 
3. Itamar Franco 

Ja1e Richo 
Amoral Pei•ota 

6. Tancroda Neves 

Suta·fdn1 14 

MDB 
1 Marcas Fre:ra 
2 Moyro Benevides 

leite Chovei 

Auistente: Condido Hipperll- Ramais 301·313 
Reunioe1: Ouorto1•leiro1, as 11:00 horo1 
Local: Solo "Ruy Borbo1o"- Ane•o 11- Romoit 621 

COMISSAO OE SAUDE- (CSJ 
(7 membro1) 

COMPOSIÇÀO 

Pre,;idente: Gilvon Rocha 
Vice·Pre1idente: Henr1q~e Sontillo 

T1tulare1 

1. lomonto Ju~ior 
2. Almir Pinto 

Alberto Silvo 
A. Jose Guiomord 

1. Gil~on Rocha 
Henrique Santillo 
Jai1on Barreto 

S1.Jplentes 
ARENA 

1 . Saldanha Cerzi 
2. Jorge Kolume 
3. Be~edito Canelas 

MDB 
1 . Jour Richo 
2. Ado/berto Sono 

Asmtente: Carlos Guilherme Fon1eco- Romol676 
Reun10e1 Ouintot·feirat, os 10:30 horas 
Local: Solo "Rur Borbo1o"- Ane•o 11- Romail621 

COMISSAO DE SEGURANÇA NACIONAl- ( 
(7 mombrot) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Jorge Kolymo 
Vice·Pre1idente1 Mouro 6ene~ide1o 

Titularei 

I. Jorge Kolyme 
2. lviz Co~alconto 
3. Myrila Badoro 
4. Benedito Ferreira 

1 Mauro Sene~idat 
2 Agonor Mario 
3 Hvgo Ramos 

S1.Jplente1 
ARENA 

1. Raimundo Parente 
2. Amoral Furlan 
3. Jo1oe Guiomard 

MDB 
1, Cunho Limo 
2. Joi1on Borrolo 

Ani1tente: Carlo1 GYilherme Fontoco- Ramol676 
RoYni6o11 Qyorlot•feiro1,,DI 91JD horo1 
Local: Solo "Ru~ Borbo1a"- Anexo 11- Romai1 621 

COMISSAO OE SERVIÇO PUBLICO CIVIL
(7 membra1) 

COMPOSIÇAO 

Pre1idente1 Evondro Carreiro 
Vice·Pretidonte: Humberto l~cona 

Tituloro1 

1, Raimundo Parente 
2. Hanriqua de lo Rocqye 
3. Bernardino Viana 

Alberto Sil~o 

Suplent11 
ARENA 

1. A !fomo Comargo 
Pedro Pedrouion 
Ad111bol Juremo 



1. E..,andro Carreira 
2. Humberto Lucena 

3. Lazcro Barbozo 

MD8 
1. Orlilli Ouercia 
2, Evelo1io Vieira 

Ani1tente: Sonio Andrade Pehtoto- Ramal307 
Reuni6e1: Quintol•feirlll, a' 9130 horo1 
Loco1 1 Sala "Ruy Sorbo1a"- Anuo 11- Remoi ~o 621 e·716 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PUBLICAS - ICTI 

(7 membros) 

COMPOSICÀO 

Presrdenler Benodho Ferreira 
Vice·Prosidenler Vicente Vuclc 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Sociio lll 

Titulare~ 

I, 3enedito Ferreiro 
2. Vicente Vuolo 
3. Pedro Pedronion 
4. Aflcn~oo Camorgo 

1. Evandro Corr11iro 
2. tozaro Barbosa 

Orest11s Quercia 

Suplente! 

ARENA 

1. Pouo1 POrto 
2. Lomonto Junior 
3. Alberto SiiYo 

MOS 

1, leite Choves 
2. Agenor Mario 

Auistenler Ronoldo Pacheco de Oliveira- Romal30ó 
R11yni6nr Terços•feiros, 01 10:00 horas 
Locol 1 Solo "Ruy Barbosa"- Ane11o 11- Romais6'21 o 716 

SERVIÇO DE COliiSSÕ!lS 0 1lR.'IliNW1ES 

Setembro d.: 1979 

8) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E DE INOUeRITO 

Comiuõu Tompororia1 

Cheltu Ruth de Souza Co1tro 
Local· Aneao 11- Terreo 
Telefone: 22~·8.50.5- Ramal303 
1) Comiu6e1 Tempororio1 poro Proielol do Congret~o No• 
CIOMOI 

2) Comiuoe1 Tempororia1 poro Aprtcioçóo de Velai 

3) Comiu6e1 E1pecioi1e dolnquorito, e 
4) ComiuCo Mista do Projeto do lei Orçamentaria (ar!. 90 
do Regimento Comum). 

Aurstontru de Comi"õnr Haroldo Pereira fornondn - Ra· 
..,ol674r Alfeu de Oliveira- Romal6741 Cloide Mario B. f, 
Cruz- Ramal S9B1 Mouro Lopes dt Se- Ramal 310s LtHo 
L11ivos Ferro Casto - Romol 314. 

HDn/;RIO DAS REUNIÕES DAS CDMISSCii;:> J.'>Cil:-11\NENTES DO SENADO FEDERJ\L 

PMtll. O MlO c r: 197 9 

110:1.\,S U:RÇA S A L A S ASSISTENTE HORAS QUINTA S,\LAS ASSISTE~:TE 

c.T. RUY BARBOSA RONALDO C.F. CLOVIS DCVI~ÍCQUA 
GUIL~fRME 

Romais-621 c 716 Ramal - 623 
10:00 09:30 

C.A.R. CLOVIS BEVIL~CQUh GUILHER/oiE c.s.P.c. RUY lli\RBOSA SONIA 
R.:1m~ll - 623 R>mais-62J. e 716 

HORAS QUA~TA S A L h s ASSISTENTE C.E.C CLOVIS BEVIL~CQUA SONIA 

09:30 C.S.N, RUY BARBOSA GUILHERME 10:00 
Ramal - 623 

Ramais-621 e 71.6 
C.O.F. RU'l' B!,RBOSJ\ RONhLDO 

CLOVIS BEVIL~COUA MARIA Ro.mais-621 e 716 
C.C.J, 

Romal - 623 HELENA lO :30 c.s. RUY BARBOSA CUILHERHE 10:00 Romais-621 e 716 
C.A. RUY BARBOSA SONih 

Rarnais-621 e 716 11:00 C.L.S. CLOVIS DEVI~CQUA DANIEL 

RUY BARBOSA Ramal - 623 
lO :30 C.E. DANIEL 

Ramais-621 e 716 12:00 C.R. CLOVIS BEVIL~CQUA NA RIA 
Ramal - 623 THEREZA C,R,E. RUY BARBOSA CÂNDIDO 

Rarnais-621 e 716 
ll :00 

C.H.E. ANEXO "B" RONALDO 
Rarnal - 484 
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SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

I ATA DA IS6t SESSÃO, EM 14 DE SETEMBRO DE 1979 

1.1 

1.2 

ABERTURA 

EXPEDIENTE 

1.2.1 - Ollclos do Sr. I•·Secrel'rlo da Cimara dos Deputados 

Encaminhando à rl'Visào do Senado aulógrafos dos seguintts projetas. 

- Projeto de Lei da Câmara n• 64/79 (n• 3.733/77, na Casa de ori-
gem), que altera dispositivo da Lei n• 5.010, de 30de maio de 1966, que or
ganizu u Justiça Federal de primeira instância. 

- Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Se
nado n• 105/74 (n• 1.573/75, na Câmara dos Deputados), que "institui o 
Código de Menores". 

1.2.2 - Pare<eres 

Rc>[t!reme.f à.r Sfguintes matérias: 

Projeto de Resolução n• 1/79, que altera o artigo 402 da Resolução 
n• 93f7U, alterada pelas de n•s 21/71; 66/72; 31/73; 62/73 c 21/74 (Regi· 
menta Interno). 

-Projeto de Resolução n• 17/79, que altera o Regimento Interno 
do Senado. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• !6/79 (N• 15-B/79, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o te<to dos Estatutos do Grupo de Países 
Latino-Americanos c do Curibc Exportadores de Açúcar- GEPLACEA. 

- Projeto de Lei da Câmara n• 43/75 (n• 973-C/72. na origem), que 
prevê dístico emulativo pura eliminação das embalagens de comcrciuli~ 
zuçào final, inscrvfveis após a sua utilização. 

-Projeto de l.ei do Senado n• 107/79, que estabelece que a atuali
zação de tributos não poderá exceder o indicc oficial do corrcçiio mane· 
târiu. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 27/78 (n• 141-A/78, na Câmara 
dos Deputados}, que aprova as contas do ExcelcnHssimo Senhor Presiden· 
te da República, relativas ao excrcfcio de 1977. 

1.2.3 - Comunlcaçio da Pr01ldêncla 
- Razões pelas quais o Substitutivo dn Câmara dos Deputados ao 

Projeto de Lei do Senado n•I05f74,lido no Expediente, foi despachado à 
Comissão de Constituição c Justiça. 

1.2.4 - Leitura de projeto 

- Projeto de Lei do Scnndo n• 274/79, de nutoriu do Sr. Senador 
Nelson Curnciro, que acrescenta purdgrufo ao urtigo 2~ du Lei n~' 5.107, de 
IJ de setembro de 1966, que instituiu o Fundo de Guruntiil do Tempo de 
Serviço, 

1.2.5 - R"JUerlmento 

- N• 335/79, de desarquivamcnto de projeto de Lei do Senado que 
cspccirica. 

1.2.6 - Comunlcaçio 

- Do Sr. Senador Paulo Brossard, que se ausentará do País. 

1.2.7 - Dlscvnos do Expedleote 

SENADOR HENRIQUE DE LA ROCQUE- Artigo do escritor 
Tristüo de Athaydc cm homenagem à memória de Odylo Costa Filho. 

SENADORA EUNICE MICHILES- Trabulhos desenvolvidos no 
III Congresso Mundial da Comissão Internacional para Prevenção de AI· 
coolismo c Dependência de Drogas- JCPA, rec::cntemcntc realizado na 
cidade de Acapulco, a qual comparec::cu representando o Brasil. 

SENADOR ADERBAL JUREM A- Apelo ao Sr. Ministro da Edu
cação c Cultura, cm favor do tombamento c reconstrução do prédio da 
Faculdade de Direito do Recife. 

SENADOR HENRIQUE SANTILLO- Apelo ao Sr. Miniotro do 
Plancjamcnto, cm prol de medidas que visem a reabertura do Hospital das 
Clínicas da Univcrsidudc Federal de Goiós. Nota expedida pelos guardas 
bancários de Goiânia, de reclamo pelo não cumprimento, pela classe pu· 
tronal, da convenção coletiva de trabalho assinada há dois meses. Arbitra· 
ricdades que estariam sendo praticudus pelo Polfciu Militor do Estado de 
Mato Grosso c pela empresa lntegraçilo, Desenvolvimento e Colonização 
- INDECO, contra garimpeiros do povoado de Altu Floresta, naquele 
Estado. 

SENADOR DINARTE MARIZ- Aspectos dos movimentos grcvís· 
tas que vêm ocorrendo no Pafs. 

1.3 - ORDEM DO DIA 

- Projeto de Resolução n• 41/79, de outoriu do Sr. Senador Orestes 
Qué:rcia, que criu Comissilo Parlamentar de Inquérito, destinada a investi· 
gur denúncias sobre violações de direitos humanos nos últimos dez anos. 
Votaçio adiada por ralta de quorum. 

- Requerimento n• 278/79, de autoria doS r. Senador LciteChuvcs, 
solicitando, nos termos do artigo 418, inciso I, do Regimento Interno, a 
convocuçào do Sr. Ministro de Estudo da Indústria c do Comércio, Joüo 
Camilo Pcnna, pura prestar esclarecimentos, perante o Senado Federal, 
sobre o empréstimo concedido à COPERSUCAR c ao Grupo Atalla. Vo
toçilo adiada por raha de quorum. 

- Requerimento n• 323/79, de auto riu do Sr. Scnudor Lourival Bap· 
tistu, solicitando a trunscriçüo, nos Anais do Senado Federal, do pronun· 
ciamcnto feito pelo jornalista Roberto Marinho, no dia 29 de ugosto de 
197'), por ocasião du abertura dos Seminários sobre o Modelo Energético 
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Br;l)lilcirn. pronwvidns pelas Organizações Globo, no Rio de J:mciro. Vo
tuçiio adiadn por fall:1 de quomm. 

- Requerimento n~ 325/79, de owtori:1 do Sr. Sen:1dor Louriv:d Bap· 
lista, solicitando a tramcriç;io nos Anais do Scm1do Fedem i, do diM.:urso 
proferido pelo Presidente da República, João llo1plistu de Figueiredo, cm 
Belo llurilontc, no dia 5 de setembro de 1979. Votaçiio adiada por f:1lt:t de 
(/IIOf/1111. 

- Requerimento n~ J27 f79, de uutorio1 do Sr. Sen:tdor Orestes Quér
cia, suih:itmH.lo o desarquivamcnto do PrOjeto dc Lei do Senado n1• HO, Uc 
IIJ7H, de su:1 autorio:1, que altera dispositivo do vigente Código de Processo 
Civil (Lei nl' 5.H69, de li Uejaneiro de 1973). Votação adiada por falt:1 de 
tf//Ont/11. 

- Rcd;1~;ào linal do Projeto de Lei do Senado n~' 19/79, de uutorio.1 do 
Sr. Senador llumbcrto Lucenu, que li.'<ól novos limites de idade pam ins· 
cri~;i'tn~.:m concurso público ou prova de sclcçr10 cm entidudcs d:1 Adminis
tr;ll;o'ln lndin:w c dá outms providências. Apronda. A Cúman1 dos Depu. 
t:u.los. 

1.4 - DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA 

SI:'SAJJOR /'AUU! IJROSSAR/!- Rcformulaçi1o rartidúria. 

SI:' NA IJOR JA RIJAS Pt!SSA RIN/10, como Lide r- Consideruçõcs 
sobre o discurso do orador que o antecedeu nu tribuna. 

SI:'NA DOR DIRCEU CARJJOSO- Transcurso de m:lis um univcr· 
si1rio de criaç;io do Município de Dores do Rio Preto· ES. 

Sh'SA IJOR I. OU R/ VAI. /IA PTISTtl - Providêncius tom:~das pelo l 
Consclhti rJ~.: Desenvolvimento Ecunlim ico, cm suu reunião de lJll:lrta·feira 
ldtim:1, cm hcncficio da região nordestina. 

SENAIJOR GAST,·10 MOU.ER - Sugcstilo do Dcputudo Airun 
Ri11S conccrnent~.: i1 reforrnulaç;lo p:1rtid:lriu. 

SHNAOOR ITAMAR FRt!NCO- Distorções no atuul critério de 
redistrihuiçim do Imposto Unico sohrc Mineruis. 

1.5.- DESIGNAÇAO DA ORDEM DO DIA DA PROXIMA 
SESSAO. ENCERRAMENTO. 

2 - DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTERIOR 

- Do Sr. Scn:u.Jor Mmcos Freire, proferido na sessão de I J.9. 79. 
3- ATOS DA COMISSÃO DIRETORA 

- N<'s 43 c 44, de 1979, 

4 - ATOS DO PRESIDENTE 

- N1's JO c Ji, de 1979. 

5 

6 

7 

H 

ATAS DE COMISSOES 

MESA DIRETORA 

liDERES E V ICE-liDERES DE PARTIDOS 

COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES 

ATA DA 156• SESSÃO, EM 14 DE SETEMBRO DE 1979 
I• SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 9• LEGISLATURA 

PRESJDtNCIA DOS SRS. LUIZ VIANA, GASTÃO MÜLLER E PASSOS PÓRTO. 

ÀS 14 HORAS E JO MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Eunice Michilcs- Raimundo Parente- Jarbas Passarinho- Alexandre 
Costa- Henrique de La Rocque- José Sarney- Alberto Silva- Helvídio 
Nunes- Dinarte Mariz- Cunha Lima- Humberto Lucena - Adt:rbal 
Jurema - Marcos Freire - Luiz Cavalcante - Gilvan Rocha - Laurival 
Baptista - Passos Põrto - Luiz Viana - Dirceu Cardoso -João Calmon 
-Nelson Carneiro- Roberto Saturnino -Itamar Franco- Tancredo Ne
ves - Orestes Quércia - Henrique Santillo - Lázaro Barboza - Gastão 
MUller- Affonso Camargo - Evelásio Vieira - Lenoir Vargas- Paulo 
Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Porto ) - A lista de presença acusa o 
comparecimento de 33 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

O Sr. I~'·Secretúrio procederá ü leitura do Expediente. 

E lido o seguime 

EXPEDIENTE 

PROJEfO DE LEI DA CÂMARA N' 64, DE 1979 
(n' 3.733/77, na Casa de origem) 

Altera dlsposltlm do Lei n' 5.010, de 311 de molo de 1966, que or
ganiza a Jusllça Federal de primeira Instância. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art.ll' O inciso IV do urt. 62du Lei n~'S.OIO,dc30dcmuiode 1966, pm· 

Sit ii vigor:1r com ii seguinte redaçiio: 

"Art. 62 ... , , ..... , ........ , ... , ...... , , , , . , , , , .... , . 
I- .............. " ............................... .. 
li- .............................................. .. 
III- .................................. , .. , ....... .. 
IV - us Uias li Uc agosto, I" c 2 de novemhro c H de de

lembro," 

Art. 2•.o Esta lei entrarú 1!111 vi!!or na data de su:t puhlicw.;iio. 
Arl. Jl' Rcvn);!arn-se a~ disro~içl)e)l cm contrúrio. 

Lt"GISL.-IÇAO CITADA 

LEI N' 5.010, DE 30 DE MAIO DE 1966 
Organiza a Justiça Federal de primeira instância, e dá outras 

prot-idênclas. 
· · ...... · .. · ...... · · C: Á·riru'L.ó. v· I i· .. · .. · .... · .... · · .. · .. · .. 

Disposições Gerais 
" ' " " " . " ' " " " . " .... " " " ...... " " . " " ' " . " . " . " ... 

Art. 62 Além Uos lixados cm ld, serão r criados na Justiça Federal, inclu· 
sivc nos Tribunuis Supcrjorcs: 

I V - os dius li de ugoslo e 19 c 2 de novembro. 

(ti Comis.wio dt• Ctm:Hituiçào t' Ju.\·tiça. 1 

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 105, DE 1974 

(N' 1.573/75, na Cimara dos Depulados) 

lnsllcul o Código de Menores, 

Suhstitua-sc o Projclo pelo scguinlc: 

lnslllul o Código de Menores, 

O C.\mgrcssu N:tcional dccrctu: 

CODIGO DE MENORES 
1./VRO I 

Parte Gerg/ 
Titulo I 

Disposições l1rcllmlmarcs 

Art. 11
' Este C.'tidi~,:o llisplic suhrc assistênciu, protc~;ào c vigilúncia a 

llle/lt)fCS: 
I - :1tê detoito anos de idade, que se encontrem em situuço'Hl irregular: 
/I- entre detoito c vinte c um anos, nos casos exprcss{lS cm lei. 
P;1r:'t~rafo ltnicu. 1h medidas de cmútcr preventivo ;1plicam-sc a tudu 

lllCJtnr de dctuito anus, irulependentemente de ~ua ~ituaçi'1o. 
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Ar!. 2~ /';ara o~ ch:itos deste Código, con!!idcru·M: cm situuçiio irrt:gular 
o menor: 

I- privu(IO de condições essenciuis i1 !lua sub!listi:ncia, saUde c in!ltruçiio 
ohrigatúriu, aindu que eventuulmcnte, em mdto de: 

H) full;t, uçiio ou omiss;io dos pais ou responsável: 
b) manifeslU impossibilidude dos pais ou responsável paru provC:·Iu!!; 
li- vitima de: rnuus trutas ou castigos imoderados impostos pelos p:tis 

ou rcsponsúvcl: 
III -cm perigo moral, devido u: 
a) encontmr-se, de modo habitual, cm ambiente contrário 010:, bons cos· 

tumc:s: 
b) exploraçiio cm utividadc: contrária aos bons costumes; 
IV- privado de representação ou assisti:nciu legal, pela faltn eventual 

dos pais ou responsável; 
V- com desvio de conduta, cm virtude de grave inaduptaçào familiar 

ou cmnunitítria; 
VI- autor de: infração pcn:d, 
Par:'tgrafo Unico, Entende-se por responsável aquele que, não sendo pai 

ou mãe, exerce, u quulqucr titulo, vigilância, direção ou educação de menor, 
ou volunturiamcnte o traz em seu poder ou companhia, independentemente 
de uto judicial. 

Arl. JY Os atas judiciais, policiais c administrativos que digam respeito 
a menores são gratuitos c sigilosos, dependendo sua divulgação, ainda que 
por certidão, de deferimento da autoridade judiciária competente. Os editais 
de cit:tçiio limitar·se-ão aos dados essenciais à identificação dos pais ou rcs
ponsúvcl. 

Parâgrufo único, A notícia que se publique a respeito de menor em si
tuação irregular não o poderá identificar, vedando-se fotografia, referência u 
nome, apdido, filiação, parentesco e residt:ncia, salvo no caso de divulgação 
que vise à localização de menor desaparecido. 

Titulo 11 
Da aplleaçio da Lei 

Art. 4~' A aplicação desta lei levará em conta: 
I- as diretrizcs da PoHtica Nacional do Bem· Estar do Menor, definidas 

pela legislação pertinente; 
11- o contexto sócio·cconômico c cultural cm que se encontrem o me

nor c seus pais ou responsável: 
III- o estudo de cada caso, realizado por equipe de que participe pcs· 

soai té:cnico, sempre que possfvel. 
Par:'tgrafo único. Na ausência de serviço especializado, a autorid<~dcju

diciáriu podcrã atribuir a pessoal habilitado o estudo a que se refere este arti· 
go. 

Art. 59 Nu aplicação desta lei, a proteção aos interesses do menor 
sobrelevará qualquer outro bem ou interesse juridicamente tutelado. 

Titulo III 
Da Aulorldade Judlelárla 

Art. 6Y A autoridade judiciária a que se refere esta lei será o Juiz de Me· 
norcs, ou o Juiz que exerça essa função na forma da legislação local. 

Art. 7~" A autoridade judiciária competirá exercer diretamcntc, ou por 
intermC:dio dc servidor efctivo ou de voluntário credenciado, fiscalizuçUo 
sobre o cumprimento das decisões judiciais ou determinações udministrativas 
4uc houver tomado com n:laçào à assistência, proteçào e vigilãncia <t me no-
rcs, 

i•arágr:afo Unico. A liscalizuçào poderá ser desempenhadu por comis· 
súrios voluntúrios, nomeudos pela autoridade judiciária, n título grmuito, 
dcntr~: pessoas idóncus merecedoras dc suu conliunçu. 

A rt. H~" A autoridade judiciária, além das medidas cspeciuis previstas 
ncst;t lei, poderá, atruvi:s de portaria ou provimento, detcrminur outras de o r· 
dcm geral, que, ao seu prudente urbftrio, se demonstrarem nccessúrius U ussis· 
tência, protcçilo c vigiliincia uo menor, respondendo por ubuso ou desvio de 
poder. 

Titulo IV 
Das Entld11des de Assistência c Protcdo ao menor 

Cnpltulo I 
o., Enddades criadas pelo Poder Públleo 

Art. 9Y As cntidudes de ussistênciu c proteçüo uo menor serilo criudus 
pelo Puder PUblico, segundo us dirctrizcs da Politica Nucionul do Bcm-Estur 
do Menor, c terilo centros cspeciulizudos destinados à recepção, triugem c ob· 
servm.;tiu, c à permunênciu de menores. 

s Jl' O c~tudo do t:a~u do menor no centro de recepção, triagem c oh~cr· 
vm;ãu consider<~rá os aspectos sociul, mC:dico c psicopcd11gógico, c ~crt1 feito 
no prat.o mêdio de três me~es. 

~ 2" A escol:tri.lação c a prolissionali.luçào do menor serão ohrigatóri:ts 
nos centros de pc:rrnunC:ncia. 

* Jl' IJ:ts anotaçôe.~ sobre os menores assistidos ou acolhidos comtarào 
duta c circunstànci:ts do atendimento, nome do mcnor e de seus pais ou rcs· 
ronsitvcl, !!e.\ O, idude, ficha de controle de sua formação, reluçào de seu !i per· 
tences c demais dados que possibilitem sua idc:ntificaçào c a individualização 
de seu tr:.~tamcnto. 

Cupitulo li 
Das Entidades Particulares 

Art. 10. As entidades particulares de assistência c protcçào ao menor 
somente podcriio funcionar depois de rcgistrudas no órgão estudual responsá
vel pelos progrumas de bcm-estar do menor, o qual comunicará o registro à 
autoridadcjudiciáriu local e à Fundação Nacional do Bcm-Estar do Menor. 

Parágrafo único. Será negado registro à :ntidade que não se adequar às 
dirctrizes da Politica Nacional do Bcm-Estar do Menor c ao disposto nesta 
lei. 

Art. 11. Toda entidade manterá arquivo das anotações u que se refere o 
§ 3~ do art. 99 desta lei, e promoverá u escolurização c a prolissionalizaçfto dc 
seus assistidos, preferentemente: cm estabelecimentos abertos. 

Art. 12. E vedado ~entidade particular entregar menor ,\·uh-judict• a 
quulqucr pessoa, ou transferi·lo a outra entidade, !!tem autorização judicial. 

Titulo V 
Das Medidas de AS5Islêncla e Proleçio 

Capflulo I 
Das Medidas Aplicáveis ao Menor 

Art. 13. Toda medida aplicâvcl uo menor visarâ, fundamentalmente, à 
sua integração sócio·familiar. 

Art. 14. São medidas aplicáveis ao menor pela autoridade judiciAria: 
I · advertência: 
11 • entrega aos pais ou responsável, ou a pessoa idônca, mediante termo 

de responsabilidade; 
III • colocação em lar substituto; 
IV • imposição do regime de liberdade assistida; 
V • colocação em casa de semiliberdadc; 
VI • internação cm estabelecimento educacional, ocupucionul, psicope· 

dagógico, hospitalar, psiquiátrico ou outro adequado. 
Art. IS. A uutoridade judiciária poderá, a qualquer tempo e no que 

couber, de alicio ou mediante provocuçfto fundamentada dos pais ou respon· 
sâvcl, da uutoridade administrativa competente ou do Ministério PUblico, cu· 
mular ou substituir us medidas de que trata este Capitulo. 

Art. 16. Paru u execução de qualquer das medidas previstas neste C a pi· 
tulo, a uutoridadejudici:'triu poderá, ciente o Ministério PUblico, determinar 
:t <tprccnsiio do menor. 

P:trágr:tfo Unico. Em caso de apreensão para recambiamento, este será 
precedido de vcrilicnçào do domicílio do menor, por intermC:dio do Juizudo 
do domidlio indicado. 

Seçào I 
Da Colocação em Lar Subslilulo 

Subscçào I 
Disposições Gerais . 

Art. 17. A coloc:1cào cm lar substituto será feita mcdinnte: 
I • delegação do pátrio poder; 
li - guurdu: 
III - tutclu: 
IV .. udoçào simples: 
V • udoçi"to plenu. 
Purúgmfo li nico. A guardu de fato, se decorrente dc anterior situaçUo 

irregular, niio impedirA a aplicuçào das medidas previstas neste artigo, 
Art. IM SUo requisitos para .a concessão de qualquer das formas de co· 

locução cm lar substituto: 
I· qualificuçilo completa do cundidato a responsável c de seu cõnjuge, se 

casudo, com exprcssu unuênciu deste: 
11 • imlicuçào de eventual relação de parentesco do candidato ou de scu 

cônjuge com o menor, especilicundo se este tem ou nilo parente vivo; 
III · comprovuçiio de: idoncidude morul do candidato; 
IV· utcstw.lo de s:midude flsicu c mental do cundiduto; 
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V • qutllilict!Ç(IO complctu do menor c de seus puis, se conhecidos: 
VI ·indicação do curtório onde foi inscrito o nuscimcnto do menor. 
l):uilgrafo único. Nilo se deferirá colocação em lu r substituto <I pessoa 

I· revele, por qualquer modo, incompatibilidade com a naturct.u du me
uiua: 

li • não ofcrcçu umbicntc familiur adcquudo, 
Art. 19. A colocaç:io cm lar substituto não udmitirá transferência do 

menor 11 terceiros ou sua internuçào cm cstubclccimento dt: assistênciu a me-
nores, sem uutorizaç:io judicial. · · 

Art. 20. O estrangeiro residente ou domiciliado foru do Puís poderú 
pldtear coloc:1çiio f:1miliar somentt: par:1 nns de adoçào simples t: se o udo
t<lndo hrasilciro t:stivcr na situação irregular, não eventual. descrit:l na aline:~ 
a, inciso I. do art. 21' desta lei. 

Subseçào 11 
Da Delegaçio do Párrlo Poder 

Art. 21. Admitir·sc·á delegação do pátrio poder, desejada pelos pais ou 
responsável, para prevenir a ocorrência de situação irregular do menor. 

Art. 22. Precederão a decisão homologatória: 
I · estudo social do cuso; 
11 ·audiência do Ministério Público: 
III· advertência pessoal, certiDc<idil nos autos, um delcg:mter. c dt:leg:t· 

dm, quanto à irrctratabilidadc da delegação. 
A rt.1J. A delegação do pátrio poder será exercida pessoalmente, ved:t

da desoneração unilateral. 
Parágrafo único. A delegação deverá ser reduzida a termo, em livro 

próprio, assinado pelo Juiz c pelus partes, dele constando advertência sobre 
os direitos c -as obrigações decorrentes do instituto, 

Subscçào III 
Da Guorda 

Art. 24. A guarda obriga á prestação de assistência material, moral c 
edue:1cionul ao menor, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a tercei
ros, inclusive pais. 

§ 19 Dar-sc-â guarda provisória de oficio ou a requerimento do interes
sado, como medida cautelur, preparatória ou incidente, para regularizar a de
tenção de fato ou atender a casos urgentes. 

~ 2~'. A guarda confere ao menor a condição de dependente, para nns 
prc:videnciários, 

Art. 25. Ao assumir a guarda, o responsável prestará compromisso cm 
procedimento regular, 

Subseçào IV 
Do Turela 

Art. 26. A tutela será deferida nos termos da lei civil em benefício do 
menor cm situação irregular que carecer de representação permanente. 

Parágrafo único. A tutela, para os fins desta lei, implica necessaria
mente o dever de guarda e será exercida por prazo indeterminado. 

Subscçilo V 
Da Ad~io Simples 

Art. 27. A udoç:'lo simples de menor em situação irregulur rc:gcr-se-á 
rei:~ lei civil, obr.ervado o disposto neste Código, 

t\rt. 2H. A adoçào simples dependerá de autorização judicial, devendo 
o interessado indicar, no requerimento, os apelidos de famili:1 que usurú o 
:1dotudo, os quais, se deferido o pedido, consturüo do alvar{l e da escritura, 
rwru :1verbuç:lo no registro de nascimento do menor. 

~ ]Y, A udoçào será precedidu de estágio de convivênciu com o menor, 
pelo prulo que a autoridadejudicií1riu nxur, observadas a idade do udotundo 
c uutrus peculiuridades do caso. 

~ 21', O cst:igio de convivênciu poder(! ser dispensado se o adotando nU o 
tiver mais de um uno de idude. 

Subseçüo VI 
Da Adoção Plena 

Art, 29, A udoçtto plcnu atribui a situuçilo de filho uo udotudo, 
desligando-o de qualquer vinculo com pais e purc:ntes, salvo os impedimentos 
11101 trimuniu is. 

Art. JO. Caberit udoçào plenu de menor, de uté sete unos de idade, que 
~c encontre nll situaç;io irregulur dclinidu no inciso I, art. 2Y dcstu lei, de m1tt1· 
rctu n:)o cventuul. 

Parilgrafo único. A adoçi'ío plena cubcri1 em litvor de menor cnm ma i~ 
Je sete anos se, l1 êfloc:l em que completou essa idude,j:'l estivesse soh u p.um
Ju dos <ldot:mtes, 

Art. J I. A adoção fllcna será defcrid;1 upós período mínimo Jc um a nu 
Je cst (tg.io de convivCnciu do menor com o~ requerentes, comj'lutandll·M:. para 
esse efeito, qu:llquer período de tempo, desde que u gumdll se tcnlw inki:tdo 
:tntcs Je o menor completar sete anos c comprov:1da a conveniência du mel! i· 
da. 

Art. .12. Somente poderão requerer adoção plena casais cujo matrimó· 
niu tenlw mais de cinco anos e dos quais pelo menos um dos cônjuge~ tenha 
mais de trint;.l :mos. 

P;trCtgrafo único. /lrovadas a esterilidade de um dos cônjuge~ c :1 cst:thi
lidade Clmjugal, será dispensado o prazo. 

Art. JJ. Autorilar-se-:i a udoçào plena ao viúvo ou i1 viúva, rro\'allo 
que o menor está integmdo cm seu lar. onde tenhu iniciado est:ígio de COil\'Í· 

vênci:t de três anos ainda em vida do outro cônjuge, 
Art. 34. Aos cônjuges separados judiciulmentc, havendo começmlo o 

esti1gio de convivênciu de três anos na constünciu da socied:tdc conjugal, ê 
licito requererem adoç:io plcnu, se acordarem sobre a guarda do mcrlllr arôs 
:1 scp:.1ração judiciul. 

Art. JS. A sentença concessivu da adoçào plena teril efeito constitutivo 
c sedt inscrita no Registro Civil mediante mandudo, do quul ni'io ~c fornecer:'! 
certidão. 

~ 1~. A inscriçi'io consignará o nome dos pais adotivos corno p:ds. hem 
como tl nnme de seus ascendentes. 

~ :!''· Os vínculos de tiliuçào c parentesco anteriores cess:~m com ;t ins
crição. 

* JY, O registro original do menor será cancelado por mandado o qu:1l 
serú arquiv:1do. 

~ .J~. Nas certidões do registro nenhum<~ observação podcri1 cons\Ur 
sobn: :1 origem do ato. 

§ St~. A critério da autoridade judiciária, poderá ser fornecida certidão 
para a salvaguarda de direitos. 

Art. J6. A sentença confcrirú ao menor o nome do adotante c, :.1 redido 
deste. poderá determinar a modilicuçno do prenome. 

Art. 37. A udoç:io plena é irrcvogúvcl, ainda que aos adotantes venham 
a nas!.!er filhos, aos quais estão equiparados os adotados, com os mesmos di· 
rcitos c deveres, 

Seçào 11 
Da Llberdode A551slida 

Art. JM. Aplicar·sc-á o regime de liberdade assistida n:ts hipóteses prc· 
vistas nos incisos V c VI do art. 211 desta lei, pura o lim de visiar, auxiliar, tr<l· 
t:1r e orientur o menor. 

Purágrafo único, A autoridade judiciária fixará as regra\i de cnndut:t 
du menor c dcsignurá pessoa capacituda ou serviço cspcciulizado ptlnt acom
j'lunhar o cuso. 

Scçào III 
Da Colocaçio em Casa de Semlllberdado 

Art. 39. A colocação em casa de scmiliberdade será determin:1du como 
forma de tmnsiçào pura o meio aberto, devendo, sempre que possível, utilit:lr 
os rc!.!ursos da comunidade, visando à escolarizução c prolissionalil.tli;o do 
menor. 

Scçào IV 
Da lntcrnaçio 

Art. 40, A intcrnuçào somente será dcterminadu se for invi(tvel :to nttl· 
lograr :1 arlicução d:ts demuis medidus. 

Art . .JI. O menor com desvio de conduta ou o1utor de infr:u;t10 pcnul 
rodcr:'i ser internado cm estabelecimento udequudo, nté que u autoridade ju
dici:'!riu, cm despacho fundamentado, determine o dcsligumento, podendo, 
~onforme :1 naturcz:1 do cnso, requisitur purcccr técnico do scrvh,:o compett:n· 
te c tlUvir o Ministério Público, 

~ 111 O menor sujeito ii medida referidu neste urtigo scrit rec,\uminallo 
rcriodicamentc, com o intervalo máximo di! dois :tnos, raru vcril'iciu;tlu dil 
ncccs~illude de manutenção da medida, 

~ 211 Nu fulta de estabelecimento nde4uudo, u internaç:in dll nlcnor pn· 
derú .~cr f'citu, cxccpcion:ilmcnte, cm seçào de estuhelecimcnto destinado a 
nHtiores, desde 4uc isolada destes c com instlllações apropriadas, de mmlo a 
gnrantir ahsolutll incumunic:tbilidude. 

~ J11 Se o menor comrletur vinte c um anos ~cm que tcnh:1 ~idn dcd:tfll· 
Ja ii cessão dil rncdit.la, rotr.suril 11 jurbdiçito do Jul1n incumhidn d:1' E\e· 
cuçlics Penais. 
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~ 4~ Na hipótese do p~1rligrufo anterior, o menor será removido p~1n1 es

tubclecimento udequado, até que o Juízo incumbido dus Execuções Penais 
julgue c:xtinto o motivo em que se fundamcntarit u mcdidu, nu formu estabele
cida na legislação pcn:tl. 

Capítulo 11 
Das Medidas ApllcáYeis aos Pais ou Responsínl 

Art. 42. São medidas uplicúvcis uos puis ou responsável: 
I -advertência; 
li - obrigaçilo de submeter o menor u tratamento cm clfnica, centro de 

oricntucüo infunto-juvenil ou outro estabelecimento especializado dctcrmi· 
nado pela autoridade judiciária, quando verificada a necessidade c houver re
cusa injustificável: 

III - perda ou suspensüo do pátrio poder: 
IV- destituição da tutela; 
V - perda da guarda, 

Scção I 
Da Obrigatio de Submeler o Menor a Tralamento 

Arl. 43. Os pais ou responsável firmarão termo de compromisso, no 
qual a autoridade judiciária ti:w;ará o tratamento a ser ministrado ao menor. 

Parágrafo único. A autoridade vcrincará, periodicamente, o cumpri
mento das obrigações previstas no termo. 

Scção 11 
Da Perda ou Suspendo do Pátrio Poder e da 

Destituição da Tutela 

Art. 44. A pcrdu ou suspensão do pátrio poder c destituição da tutela 
regem-se pelo Código Civil e pelo disposto nesta lei. 

Art. 45. A autoridade judicillriu poderá decretar a perda ou a suspen
são do pátrio poder c a destituição da tutela dos pais ou tutor que: 

I- derem C<~usa a situação irregular do menor; 
11- descumprirem. sem justa causa, as obrigações previstas no arl. 43 

desta lei. 
Parágrufo único. A perda ou a suspensão do pátrio poder não exonera 

os pais do dever de sustentar os filhos. 

Scção III 
Da Perda da Guarda 

Art, 46. A autoridade judici~ria decretará a perda da guarda nos cusos 
cm que aplicaria a perda ou a suspensão do pátrio poder ou a destituição da 
tutela. 

Capítulo III 
Da Apr .. nsio de Objeto ou Coisa 

Art. 47. A uutoridade judiciária pOder~. cm despacho fundamentado, 
determinar a apreensão, por prazo determinado, do objcto ou du coisa cuju 
detenção pelo menor possa ensejar rcincidi:ncia no fato. 

§ 19 O objeto ou coisa apreendido permanecerá cm poder de deposi
tário judicial ou pessoa idõnca, a critério da autoridade judiciária. 

§ 2Y A apreensão c seu levantamento serão detcrmin:Jdos ~tlravés de 
m;mdado. ciente o M inisti:rio Público. 

Capítulo IV 
Das Medidas de VIgilância 

Seçio I 
Dlsposlçi\cs Gerais 

Art. 48. Os estabelecimentos referidos neste Cupítulo podcrtto ser ins· 
pccionudos, a qualquer tempo, pela autoridude judiciária competente c pelo 
Ministério Jlúblico. 

Art. 49, A ;,JUioridade judiciáriu poderá, de oricio ou por provocaçtto 
d:t autoridude administrativa, ouvido o Ministério Público, ordenar o feclw
mento [lrovisório ou dcnnitivo do cstubelecimento pmticulur que infringir 
normu de ussisténciu e proteçi'io uo menor. 

~ 1~ O [lrocedimento de vcrificuçiio de infmçào ser[\ instuurudo por 
[lOrt:lriu, devendo u autoridudc judiciária inspecionur o estuhclcdmento. 

§ 2Y A autoridade judiciAria poderá dctcrminar,liminurmentc, o afasta· 
menta provisório do dirigente do estabelecimento, designando-lhe substituto. 

§ J~ Seu decisão linul reconhecer u inidonddudc da entidade punicular, 
ou de seus diri!lcntcs, scrú o estabelecimento fcchudo, sem prejuízo das de· 
mais sun~·õcs legais cuhlveis, dentre us tjunis o cuncclmnento d:t rcspcctiv:t ins· 
criç:'to no rc!listro civil, utravi:s de numdudo. 

* 41' Se o fechamento for recomcndúvcl por fultu de condições 
ou m:tteriais, a :tutorídiide poderá conceder prazo li entidade par<t. 
Se :ts condições n5o forem preenchidas no pmzo concedido, o esruho:le<:imen· 
to scrú fcchudo uté que atcndu às exigências estabelecidas. 

Seção 11 
Das Casas de Esperáculos, das DIYersões em Geral, 

dos Hotêls e Congêneres 

Subscção I 
Dos Esperáculos Tealrals, Cinematográficos, Circenses, 

Radlolônlcos e de Tele•lsio 

Art. 50. É proibida a menor de dez anos, quando desacompanhado 
p:tis ou rcsponsúvcl, a entrada cm salas de espct~culos teatrais, ci'nccnalog•ra· 
licos, circenses, de r~dio, televisão c congênercs. 

~ IY Nenhum menor de dez anos poderá permant:cer cm local 
neste urtigo depois das vinte c duas horas. 

§ 211 Tr:ttilndo-se de espctáculo instrutivo ou recreativo. a autoridade 
diciilria poderil alterar os limites c as condições nxndas neste artigo. 

Art. 51. Nenhum menor de dezoito anos, sem prévia autorização da 
toridude judiciária, poder~ participar de cspct:í.culo público c seus 
bem como entr:tr ou permanecer cm qualquer dependência de estúdios 
matográficos, de teatro, rádio ou televisão. 

Art. 52. A autoridade judiciária poderú ampliar, dadas as ciiirccJnslãrcci•ts 
o limite de id:1de fixado pelo Serviço Federal de Censura. 

Art. 53. Será vedada a apresentação, cm rúdio c televisão, de esF<ela.curo• 
proibidos para menores de: 

I - dez unos, até as vinte horas; 
11 - quatorze anos, atê as vinte c duas horas: 
III - dezoito anos, cm qualquer horário. 
Art. 54. Nenhum cspct~culo será apresentado ou anunciado sem aviso 

sua classificação, untes c durante sua transmissão, apresentação ou i i · 

Subseção 11 
Das Cusas de Jogo, dos Hall~ Públicos c Hotêls 

Art. 55. E proibida a entrada de menor de dezoito anos cm cas:l 
go. 

Parágrafo único. Considcr:~-sc casa de jogo a que c:w;plore apostas. 
que eventualmente, 

Art. 56. É proibida a hospedagem de menor de dezoito aonn·o~•s;, 1 !~:~~~~;:~ nhado dos pais ou responsável, cm hotel. motel, pensão ou cr 
congénere. 

Parúgrafo único A autoridade judiciária podcrú autoriz<~crr 1~a:r~:;:~~~;:~ cm circunstância especial. A falta de autoridade judiciária, a al 
suprida flOr uutoridade administrativa, que onciar~ ao Juiz de imediato. 

Subseção III 
De Oulros Locais e Joaos e Recreatiio 

Art. 57. Ê proibida aos menores de dezoito anos a entrada em e>t:Jbeleci 
menta que explore comercialmente bilhar, sinuca ou congênerc. 

Art. 58. Tendo em vista us peculiaridades locais c os princípios desta 
:1 uutoridude judiciária poderá disciplinar: 

I - a entrada e a permanência de menor cm estádio, gin~sio e 
desportivo, em clube c associação recreativa ou desportiva: 

11- u cntr:tda c a permanência de menor cm.bonte, s<Jiào de bilhur, sin 
cu, boliche, bochu ou congi:neres: 

Jll - a partici[laçào c o comparecimento de menor cm competição 
fJOrtivu: 

IV- a purticipuçiío de menor cm festividade pUblica. 
! I' Em quulquer hipótese, < proibida: 
a) u permanência de menor de dezoito unos, quando d"·'·a ocomp•anh:ulc 

dos pais ou rcsponsl'tvel, em lugar referido neste urtigo, depois dus vinte 
quutro horas: 

b) a :.tdmissiio de menor de dezoito unos em saiu de jogo; 
c) u cntrulla de menor de dezoito unos cm local dcstinudo a espctáculo 

serviço de bar pam espectadores cm veículos, depois das vinte horas. 
~ 2~ Pur;t os lins do disposto neste urtigo, uuutorid~tde judici[tria 

cm conta, dentre outros futores: 
11) u cxistCncia de instalações adcqu:.~dus; 
b) o ti[lD de freqUência hubittwl ao loco.tl; 
c) :1 locnli~:açiio cm lugar :~proprhtdo: 
d) a itdctJUa~·;lo do ambiente 1\ eventual freq(Ji:nciu de menores. 
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Capitulo V 
Da execução das medidas judiciais pehas 

Entldudes de Assistência e ProCetiio ao menor 

Art. 59. As medidas de ussistênci<a e protcçào determinadas pela uutori
lhtdc judici{lria, no limhito desta lei, scri'lo executadas pcl:~s entidades criadas 
pelo Poder Público com a fin:llid;Jde de :~tender aos menores a que se refere o 
art. I\' dcst:l lei. 

Par{lgmfo único, As entidades priv;.1das dedicadas à assistênci:~ c pr~
tccr10 ao menor comrllrào o sistema complemcnt:~r de execução dessas medt· 
dtts. · 

Art. 60. As entidudc.:s criadas pelo Poder Público c as de natureza privad:.t 
plam:juriio c executarão suas atividades de assistênci<t c proteçào <JO menor 
atendendo às dirctrizcs da Politica Nacional do Bem-Eswr do Menor. 

* Jl' O tmbalho de todu entidade dedicada à ussistência c à protcção uo 
menor cm situ:u;:io irregular visar{!, priorituriumente, ao ujustamento ou intc
gmçriO sócio-fumilh1r deste. 

. 9 2~" As cntid:tdes comunicarão à autoridade judiciária cada caso de me
nor cm situaçiio irregular que acolherem. 

Art. 61. As entidades fornecerão à autoridade judiciária, no prazo por 
esta assinmJo, relatório de seus órgãos técnicos, nas fases de estudo, diagnós
tico c tral:tmento do caso, podendo :t autoridade determinar a realização de 
estudos complementares, 

Capitulo VI 
Da autorização para fiajar 

Art. 62. O menor de dezoito anos dependerá de autorização da autorida
tlcjudiciúria para vi:tjar, desacompanhado dos pais ou rcsponstlvcl, pant foru 
da Comarca onde reside. 

§ 11• A autorizuçào é dispensável: 
1 - quando se tratar de Com:~rca contigua à de sua residência, se mt 

mcsmu Unid:tde da Federação, ou incluída na mesma Região Metropolitnna: 
11 - t.JU:Jndo se tratar de viagem ao exterior, se; 
a) o menor estiver acompanhado de umbos os genitores ou responsável: 
b) o pedido de passaporte for subscrito por ambos os genitores, respon

súvel ou representante legal. 
* 21• A autoridadejudicitlria poderá, a ped1do dos pats, conceáer autort· 

zacà~ permanente de viagem, pelo prazo máximo de dois anos, mediante vcri
licaciio da conduta do menor c do exercício do pátrio poder. 

Título VI 

Das infrações cometidas contra a assistência, 
proleçio e "lgilincia a menores 

Capitulo I 
Das lnrrações 

Art. 63. Divulgar, total ou parcialmente, sem autorizuçào devida, por 
qua/(.juer meio de comunicação, nome, atas ou documentos de procedimento 
judh:ial rclutivo a menor. 

Pena - multa de até cinqUenta valores de referência. 
* '"' Incorre na mesma pena quem exibe fotografia de menor em si

tuação irregular ou vítima de crime, ou qualquer ilustração que lhe digu res· 
peito ou se refira a ates que lhe sejam imputados, de forma u permitir sua 
idcntilicaçüo, direta ou indiretumentc. 

~ 21' Se o fato for praticado por órgão de imprensa ou emissoru de nl
dio ou televisão, além da pena prevista neste urtigo, u autoridude judiciúriu 
poder:'! determinar a apreensão da publicuçào ou u suspensão du progm
muçUo du emissora até por dois dius, bem como da publicaçilo do periódico 
uté por dois números. 

Art. ,64. Anunciar, por qualquer meio de comunicação, peçus tcutmis, 
filmes cinematográficos ou quaisquer representações ou espetúcutos, sem in
dicur os limites de idude puru o ingresso de menor. 

Pcnu - multu de atê um v~tlor de referêncha, dobrada na reincidênciu, 
aplicilvel, ~eparudumente, :10 estubelccimento de diversão e uos órgilos de lli~ 
vulguçi'to ou publicidade. 

Art. 65. Trunsmitir, utruvés de rlldio ou televisão, cspct{Jculo cm fuixu 
llc hor:'irio divcrsu du autorizud:t ou sem uviso de suu clussilicucào. 

flcnu - multu de dct. a cinqUenta vulorcs de rcfcrénciu, uplicando-~c o 
duhw nu reincillênciu. 

Art. 6(J, Exibir, no todo ou cm pmte, lilmc, ccnn, pccu, unwstra ou 
cungêncrc, bem como propuganda comerciul de quulqucr nuturcw, cujo limi· 

te de proihic:io esteja acima llo li:<udo p.aru os menores udrnitidos ao cspct{l
culu. 

Pena - multa de meio a dois valores de referência. 
!•;lrilgr:tfoltnico. A pena poderá ser cumulada com a suspensão d:~ cxi

hic;io uu de cspctúculo, no cuso de inohservúncia da classilicaçi'to lixada pelo 
Serviço Fcdcr:tl de Censum. 

Art. 67. Dei:<ar o responsÍIVel pelo estabelecimento, o crnpres:'lrio do 
cspctilculo ou o ucompunhantc maior de observar o que dispõe cst:t lei sobre 
o uccsso de menor :t espctúculos c diversões, ou sobre sua permanênch1 c par
ticipação nestes. 

Pena - multa d1: até: cinqUenta valores de rcferêncht; na rcincidênciu, 
:~li:rn da mult:l, a autoridade judiciária poderá determinar u suspensão do cs
pctúculo ou o fcch:~mento do est:abelecimento por até seis meses. 

Art. 6H. !•romover a participação de menor de dezoito anos cm ccrt:.~
me de hclcz;t ou similar. 

Pena- multa de um :.a vinte valores de referência, aplicnndo-sc o dobro 
mt reincidência . 

Art. 69, Hospedar menor de dezoito anos, desacompanhudo dos pais 
ou responsável, cm hotel, pensão, motel ou congénere, sem autoriz:.1çào da 
uutoridudc competente. 

Pem1 - multa de meio a dois valores de referência, em cada caso. 
Art. 70. Transportar menor de dezoito anos, desacompanhado dos 

pu is ou responsitvel c sem autorização escrita da autoridudc judiciúria, para 
fom d;1 Com;trca onde resida, nos termos do urt. 62 destu lei. 

Pena- multa de um a tri:s valores de referência, se por via terrestre: de 
três :1 seis valores de refcri:ncia, se por via murílima ou aérea; uplic;1-SC o 
dobro nu reincidi:nciil, em qu<tlquc:r caso. 

Art. 7 I. Deixar de apresentar ao Juiz de sua residênciu, no praw de 
cinco dias, com o fim de regularizar aguarda, menor trazido de outru Comar
ca p:tra prest<~ciio de strviço doméstico, mesmo que autorizado pelos p:lis ou 
responsúvel. 

Penu- multa de meio a três valores de referência, indcpcndLntcmentc 
do pag<~mcnto das despesas de retorno do menor, se for o caso. 

Art. 72. Descumprir. dolosa ou cu I posamente, os deveres inerentes ao 
pCllrio poder ou decorrentes de tutela ou de guarda, bem assim dctcrminuçào 
judiciul sobre mcdilla de assistência, proteciio ou vigil:incia a menor. 

Penu - mutt:l de até tri:s vulores de referência, aplicando-se o dobro na 
rcindUência. 

Art. 73. Descumprir qualquer disposição dos arts. 10, li c I:! desta lei. 
Pena - multa de um u três valores de referénci:t. 
Ar!. 74. Descumprir :ts normas de proteçào ilo menor no trub~tlho. 
!•ena- multa de um até dez valores de referénci:1, aplicando-se o dobro 

n:t reincidência. 
P:trttgrafo único. Nào incidirá, porêm, a sanção se pelo mesmo fato ou

tnt de igual natureza tiver sido aplicada pela autoridade administrativa Cllm· 
pctcnte. 

Capitulo 11 
Da Aplicação das Penalidades 

Art. 75. As normas do Capítulo anterior serão aplicadus cm ohscrvún
ci:J ao disposto nu j);arte Geral do Código Penul. 

Art. 76. As penutidudcs previstas neste Titulo são de c:tr{ltcr :tdminis
trativo, niio induzindo efeitos de natureza penal. 

Art. 77. Quundo n:io expressumente espccilicuda, a pcn<l mínima de 
mult;t scri1 de um quarto do v:tlor de rcferênch1. 

Art. 7H. S~:ndo primt~rio o infrator, poderú ser aplic<~da u pena de ud
vcrtCnci:l. 

Art. 79. Considera-se reincidente, pura efeito dest:Jiei, uquclc lJUe pra
tic:t o r:~to depois de condenudu por decisiio passuda cm julgado, por qual
quer infraçào prevista no Cupitulo·anterior. 

Pur:'Jgrafo único. A reincidêndia prescreve em dois unos, contudos do pa
gumento du muhu ou do recebimento du advertêncin. 

Titulo VI/ 
Do Reglslro Cl•ll do Menor 

Art. HO. As medidm de ~tssistênciu c protccào llc que trHt:t este Livro 
scriiu ncccss<~ri;.uncntc prc~cdid:ts d:t regulurizuçào do registro civilliu menor. 

Art. H I. O registro de nascimento de menor cm situacilo irrc~ulur po
Ucri'l ser feito de oficio ou u pedido, ü vi~ta dos elemento.~ de que di~plht:r u 
auturiUalic judiciúria, comprovada a inc.\isténcia de repistro unterior. 

l•uril~r:Jfu t'mi~n. O registro scrú feito meliiuntc llHIIH..l;u.Ju, e.\pcdidu uo 
Oficio competente. 

' .~ 
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Art. H2. A autoridade judiciária poderá determinar qualquer rctili· 

caçüo no registro do menor cm situação irregular. 
P:trúgn.tfo único, Para nns de adoção ou legitimação udotiva, a retili

cação poderú incluir mudança ou alteração no prenome, 

Título VIII 
do Trobolho do Menor 

Art. HJ. A protcçào ao trabalho do menor é regulada por legislação cs· 
pecial. 

Livro li 
Partt Especial 

Título I 
Do Processo 
Capítulo I 

Disposições Gerais 

Art. H4. A jurisdição de menores será exercida, em cada Comarc:t, por 
Juiz :.1 quem se atribuam as garantias constitucionais da magistratura, espc
l'i~lizado ou nno, e, em segundo grau, pelo Conselho da Magistratura ou Or
gão Judiciiario equivalente, conforme dispuser a Lei de Organização Judi· 
ciária. 

Art. MS. A jurisdição de menores será exercida através do processo de 
conhecimento, cautelar c de execução imprópria, cabendo a execução própria 
l1s entidades a que se refere o art. 9Y desta lei. 

Art, H6. As medidas previstas neste Código serão aplicadas mediante 
procedimentos administrativo ou contraditório, de iniciativa aliciai ou pro· 
voc<!dos pelo Ministério Público ou por quem tenha legítimo interesse. 

Art. M7. Se a medida judicial a ser adotada não corresponder a proce· 
dimento previsto nesta ou em outra lei, u autoridudejudiciária poderá investi· 
f!llr livremente os fatos e ordenar, de ofício, as providêncius, 
Parágrafo único. Aplicar-se-á na jurisdição de menores, subsidiariumente, a 
legislo.!çào processual pertinente. 

Capítulo li 
Da Competência 

Art. HM. A competência será determinada: 
I - pelo domicilio dos pais ou responsável; 
li - pelo lugar onde se encontra o menor, à falta de pais ou responsável 

c qu:nH.lo aplicáveis as medidas dos incisos II, III, V c VI do art. 14 desta lei. 
* Jl' Nos casos de desvio de conduta ou de infração penal, será compe· 

tente a autoridade do lugar da ação ou omissão, observadas as regras de co
ncxiio, continência c prevençiio. * 21• A execução das medidas de internação ou de liberdade assistida 
poder:'! ,,r.:r delegada ao Juiz da residência dos pais ou responsável, ou do Jocul 
onde sediar-se a entidade que abrigar o menor. 

Art. H9. Qu:mdo se tratar de menor cm situação irregular,~ competcn· 
te o Jult de Menores para o fim de: 

I - suprir a capacidade ou o consentimento para o casamento; 
li -conceder a emancipação, nos termos da Lei Civil, quando faltarem 

os p:lis: 
III -designar curador especial em casos de adoçào, de aprcsentHção de 

quciX<I nu de representação, e de outros procedimentos judicinis ou extmjudi· 
ciais cm que lwju interesse do menor; 

IV-. conhecer de' ução de: alimentos; 
V- determinar o registro de nuscimento c de óbito, bem :~ssim u avcr-. 

h:u.;i1o de su<l retificuçào ou cancelamento, nos casos previstos nest:l lei: 
VI- dccrct:lr a perda ou a suspensão do pátrio poder c a destituição du 

tutcl:1. 

Capitulo III 
Do Ministério Público 

Ar!. 90. As funções do Ministério Público serão exercidas pelo Cura· 
llor lle Menores, ou quem suas vezes Jizer, nos termos du legishu.;ão lo~.::ll. 

Art. lJJ. O rcprcscntunte do Ministêrio Público ser(! intinwdo, pcsso:~l· 
mente, p:~m (jUalquer despucho ou decisão profcridu pel:~ nutoridadc judi· 
ci:'lriil nns procedimentos c processos rcguludos por estu lei. 

Art. 9~. O representante do Ministério Público, no exercício de suas 
t'unçtle~. ter:'! livre :u:css~l t1 todo locul onde se encontre menor. 

Capítulo IV 
Do Procurador 

Art. 9.l. Os pais ou rcspnns{!vcl poderiio intervir nos procedimentos de 
que trai ii c~t<~lci, através llc advo~udo com rmlcres especiais, o qual ser{l inti· 

mudo para todos os a tos, pessoalmente ou por publicação aliciai, respeitado 
o segredo de Justiça, 

Par:ígr:1fo único. Ser(!. obrigatória a constituição de advogado parn a 
interposição de recurso. 

Título 11 
Dos Procedimentos Especlols 

Capítulo I 
Do VeriHcoçio do Slluoçio do Menor 

Art, 94, Qualquer pessoa poderú c as autoridades administrativas devc
rào encuminhar iJ. uutoridadcjudiciúria competente o menor que se encontre 
cm situação irregular, nos termos dos incisos I, II, III c IV do art. 2' desta lei. 

~ I' Registrada c relatada a ocorrência pelos órgãos auxiliares do Juí
zo, com ou sem a apresentação do menor, a autoridade judiciúria, mediante 
portariu, termo ou despacho, adotarú de plano as medidas adequadas. 

~ 2Y Se as medidas a que se refere o parágrafo anterior tiverem carátcr 
meramente cautelar, prosseguir·sc-á no procedimento verilicatório, no qual, 
após o estudo social do caso ou seu aprofundamento c realizadas as dilig~n
cias que se fizerem necessárias, a autoridade judiciária, ouvido o Ministério 
Público, decidirá, em cinco dias, definindo a situação do menor e aplicando a 
medida adequada, 

Art. 95. lnstaurar-se·á procedimento contraditório: 
I -discordando os pais ou responsável das medidas aplicudas em proce· 

dimento vcrilicatório simples previsto nos§§ I' c 2Y do art. 94 desta lei; 
I I -nas hipóteses dus alíneas a e b do inciso I do art. 2' desta lei, quan· 

do a perda do pátrio poder constituir pressuposto lógico da medida principal; 
III - pum a perda da guarda ou quando sobre esta houver controvêrsia; 
IV- para o decreto de suspensão do pútrio poder, 
Art, 96, Será observado o procedimento vcrilicatório simples, previsto 

no~ 2~> do art, 94 desta lei. quando: 
I - na hipótese da alínea b do inciso I do art. 2Y desta lei, os pais concor

darem, mediante declaração escrita ou termo nos autos, cm que o menor seja 
posto sob tutela ou adotado; 

11- recolhido a entidade pública, provisoriamente, há mail, de quatro 
:mos, ou amparado por entidade particular, por igual lapso de tempo, o me
nor, na situação irrr.:gular prevista nas alíneas a c b, inciso I do art. 2~" desta 
lei, niio tiver sido reclamado pelos pais ou parentes próximos: 

I I I -já integrado em ramilia substituta, ainda que mediante guarda de 
fato, há mais de tr~s anos, não tiver sido reclamado pelos pais ou parentes 
próximos: 

I V- já integrado em familia substituta, ainda que mediante guurda de 
fato, há mais de um ano, não tiver sido o menor, em orfandade totul ou o me· 
nor não reconhecido pelos pais, reclamado pelos parentes próximos ou, na se· 
gunda hipótese, pelos genitores. 

Art. 97. O procedimento contraditório terá início por provocação do 
interessado ou do M inisté:rio Público, cabendo-lhes formular petição devida· 
mente instruido! com os documentos necessários e com a indicação da provi· 
dêncio.1 pretendida. 

* !I' Serão citados os pais, o responsúvcl ou qualquer outro intcressudo 
par:1, no prazo de dez dias, oferecer resposta, instruída com os documentos 
necess:írios, requerendo, desde logo, a produção de outras provas que hou· 
ver, 

* 2' Apresent:lda, ou não, a resposta, a autoridade judiciliria mandarú 
proceder :10 estudo social do caso ou iJ. perícia por equipe intcrproflssionul, se 
possível. 

* JY Requcridu rrovu testemunhal ou se for conveniente e possível ou
vir o menor, junt<ldo nos autos o relatório do estudo soei <ti, a autoridude judi· 
diria dcsign:ml uudiência. 

* 41
' Cumprid<l as diligências, presentes o relatório do estudo do cuso c 

ouvido o Ministêrio l1úblico, os uutos scrilo conclusos i1 uutorid<idejudiciílri:l 
que, cm dez dias, decidirí1 dennindo a situação do menor e aplicmú a medida 
cahivcl ou requerida, 

* 51' Este prm:t:dimcnto podcrú ser, também, iniciado de oricio medi:m
te portaria ou despacho nos autos de procedimento em curso. 

Art. 1lH. Como medid<i CO.llitclar, cm qualquer dos procedimentos, de· 
rnnstr:tda a gr:tvid:~de do fato, poder!1 ser, liminur ou incidentemente, dccre· 
tada tl suspensi\o provisória do pl1trio poder, da funçiio de tutor ou da de 
~uardador, licando o menor confi:1do i1uutoridade udministrativu competen· 
te ou a pessoa idôneu, mediante termo de responsabilidade, :tté u decis~o li· 
na!. 
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Cupitulo 11 

Da ApuruçQo de lnfraçào l,cnal 

Art. 99. O menor de dezoito ;.anos, u que se atribua uutori:a de infraçào 
pcnal, ser:'!, desde logo, cnc;.aminhado fl:autoridade judiciári:a. * I\' Para os efeitos desta lei, deve ser considcruda u idudc do menor la 
data do f:ato, 

* 2~" Sendo impossível a aprcsentaçUo imediata, a autoridade policial 
responsável cncurninhar{l o menor a repartição policial especializ<~da ou :1 cs· 
tabclccimcnto de ussistência, que apresentará o menor ii autorid:adcjudiciíaria 
no pr<llO de vinte c quatro horas, · 

* Jl' Nu fultii de repartição policial especinlizada, o menor aguard:u:'au 
uprcscntuçiio cm dependência separada da destinada a maiores de dezoito 
anos. 

~ 411 Huvcndo necessidade de di lutar o prazo para apurar infraçüo pcnal 
de nuturclil grave ou cm co-autoriu com maior, a autoridade policial podcrÍI 
solicit:tr à judici[uia prazo nunca supcrior a cinco dias para a realização dc di· 
ligêncius c apresentação do menor. Caso defira o prazo, a autoridade judi· 
ciária dctcrminará prcstaçào de assistência pcrmancntc ao menor, 

~ 511 Ao :1presentar o menor, a autoridade policiul cncaminhará rela· 
tório sobre u invcstigução da ocorrência, bem como o produto e os instru· 
mentos da infraçii.o. 

Art. 100, O procedimento da apuração de infraçii.o cometida por me· 
nor de dezoito c muior de quatorze anos compreenderá os seguintes :.~tos: 

I - recebidas e :~utuadas as investigações, a autoridade judiciúriu deter· 
rninaril a rcalizaçii.o da audiência de apresentação do menor; 

li- na audiência de apresentação, presc=ntes o Ministério Público e o 
procurudor, serão ouvidos o menor, seus pais ou responsável, a vitima c testc· 
munhas. podendo a autoridade judiciária determinar a retirnda do menor do 
rcci11to; 

III -:~pós a audiência, a autoridade judiciária poderá determinar a rc:l· 
lizuçào de diligências, ouvindo t~cnicos: 

IV- a autoridade judiciária poderá, considerando a personalidade do 
menor, seus antecedentes e as condições em que se encontre, bem como os 
motivos e as circunstâncias da ação, proferir decisão de plano, entregando-o 
<.~os puis ou responsável, ouvido o Ministério Público: 

V- se ficar evidente que o fulo é grave, a autoridade judiciária lixará 
prazo, nunca superior a trinta dias, para diligências c para que a equipe inter· 
profissional apresente relatório do estudo do caso: 

VI- durante o prazo a que se refere o inciso V, o menor licará cm ob· 
scrvotçào, permanecendo ou não internado: 

V li -salvo o pronunciamento cm audiência, o Ministério Público c o 
procurndor terão o prazo de cinco dias para se munifestarcm sobrc o relatório 
c as diligências realizadas; 

VIII- a autoridade judiciária terá o prazo de cinco dias para profcrir 
decisão fundamentada, após as manifestações do Ministério Público c do 
procurudor. 

Art. 101. O menor com mais de dez e menos dc quatorze: unos scr;.í en· 
caminhudo, desde logo, por ofício, à autoridade judiciária, com relato cir
cunstanciado de sua conduta, aplicando-se-lhe:, no que couber, o disposto nos 
** 211 e 311 do art. 99 desta lei. 

Purágrafo único. A autoridade: judiciária poderá, considerando a per
sonalidade do menor, seus antecedentes c as condições cm que se encontre, 
bcm como os motivos e as circunstâncias da ação, proferir, motivadamentc, 
decisão de pluno, definindo u situnção irregular do menor, ouvido o M inis· 
tério Público, 

Art. 102. Apresentado o menor de até dez anos, a autorid<1dejudiciúri;1 
podcr[t dispcnsú-lo da audiência dc uprcscntuçilo, ou determinar que vcnhu i1 
sua presença paru entrevista, ou que seju ouvido e orientado por técnico. 

Art. 103. Sempre que passivei c se for o caso, u autorid.,de judiciitria 
tcnl<lr[l, cm uudiénciu com a presença do menor, n composição do dano por 
este cuusudo. 

Parúgruro único. Acordudu u composição, esta scrí1 reduzidu u termo c 
homologuda pela uutoridadejudicillria, constituindo titulo executivo, nos ter· 
mos da lei proccssuul civil. 

Capitulo III 
Da Pcrdu c da Suspcnsilo do PIÍtrlo Poder c 

Da Dcsrltulçuo da Turclo 

t\rt. 104. A pcrdu do píttrio pod1~r. nas hipóteses dos incisos 11, III. IV, 
V c V I Uo urt. 2~ Ucsta lei, terú o procedimento ordinúrio previsto na lei pro· 
cc:~~u:tl civil, c poUcrit ser proposta pelo Ministério PLtblico, por ascemlcntc, 
~:olater;1l ou a!im do menor uté o qumto gruu. 

Art. 105. Na destituição da tutela, observar-se-li o procedimento pum 
rcmocãt> de tutor previsto m1lci processual civil c no disposto neste C:1pitu to. 

Art. 106. A :1utoridade judicillriu poderá, cm quulqucr dos procedi· 
mentos deste C:1pitulo, determinar o sobrestumcnlo do processo por até seis 
meses, se o p;li, a mi'1c ou o responsÍIVel comprometer-se a adotar :1s mcdid:ts 
:1llequadus i1 proleção do menor, 

Purúgr:tfo 1inico. A ação prosst:guirá cm caso de inobserváncin d<Js me· 
did:~s imposll!s. 

Cupltulo IV 
Da AdOi;iio 

Art. 107. Nu petição inicial, os requerentes atenderão aos requisitos gc
ruis pana colocação do menor cm lar substituto e uos específicos para a 
adoç:io pretendida, junt:mdo os documentos probo.~tórios, inclusive certidões 
do registro civil. 

~ IY Não existindo decisão anterior. poderá ser cumulado o pedido de 
verifico1çtto da situaç{lo do menor, cuso cm que será tambi:m obscrvudo o dis
posto nos urts. 95, 96 c 97 desta lei. 

~ 211 A petição poderú ser assinada pelos próprios requerentes. 
Art. 108. Estando dcvidumcntc instruída a petição, será detcrminada u 

rculil:1çào sobre os resultados do estágio de convivência e a convcniência du 
adoçào. 

/)o1rágrafo único. Cumprindo-se o estágio de convivência no exterior, a 
sindic;inciu poderá ser substituída por informação prestadu por agência cspc~ 
ciulizada, de idoneidade reconhecida por organismo intcrnacional. 

Art. 109, Apresentado o relatório de sindicãncia c cfctuadas outras di· 
ligências reputadas indispensáveis, após ouvir o Ministério Público, a uutori· 
d:tdc judici;.íria dccidir;.í em cinco dias, 

~ /Y Autorizada :t adoçii.o simples, com a designação de curador cspe· 
ciu/, será e.\pcdido alvurá contendo a indicação dos apelidos de familia que 
passar;.í o menor :1 usar. 

~ 211 Dccrcwdu a adoção plena, será expedido mandado pura o registro 
da scntcnç:1 c o cancelamento do registro original do adotado, nele 
consigmmdo-se todos os dados necessários, conforme o disposto nos arts. 35 
c 36 desta lei. 

Cupitulo V 

Das Penalidades Admlnlsrrathas 

Art. 110. As penalidades estabelecidas nesta lci serão impostas pela au· 
toridadc judiciária cm processo próprio ou nos autos de procedimentos em 
curso. 

Parágrafo único. A multa será imposta através de decisão fundamcnt:t· 
dn, intimomdo-sc o infratQr. 

Art. III. O processo scrú iniciado por portaria da autoridade judi· 
cU1ri:t, rcprescnt:1ção do Ministério Público, ou auto de infraçüo lavrado por 
servidor efctivo ou voluntário credenciado. e ussinado por duas testemunhas, 
se possível. 

~ I~' No processo iniciado com o auto de infraçüo, poderão ser us:1dils 
fórmulus impressas, especificando-se u natureza e as circunstâncias du in· 
fraçno. 

~ .2Y Sempre que possível, ii verificação da infruçào sc:guir-se·ÍI :11<.1vra
tum do uutn, certificando-se, cm caso contrário, os motivos do returdamento, 

Art. 112. O infrutor terá prazo de dez dias pura aprcscnt:..~çüo de dcfesu, 
conlildo da duta du intimaçüo, que será feita: 

1- pelo :1utu:mte, no próprio auto, quando estt: for l:1vrado nu presença 
do infr:~tor: 

11- por oficial de justiça ou funcionário legalmente habilit:ldo, que cn· 
tregarit cópiu do auto uo infrutor ou u seu rcprescnt:mtc lcgul, luvrando ccrti· 
dr1o: 

III- por via postul, com uviso de recebimento, se não for encontmdo o 
infrator ou seu represcntante legul; 

IV- por cditnl, com prulo de trint;1 dias, se incerto ou niio sabido u pu· 
r:1dciro do infrator ou de seu rcprcsentunte lcgut. , 

Art. 113. Em caso de infruçiio comctid:1 atruvés de trunsmissiio .~imut
túne;~ dc rítdio ou televisão, que atinja nwis de umu Conmrcu, será competen· 
te, para u aplicaç;io Ue penalidudc, a autoridade judiciúriu do tm.:ut de c:rnis
sfltl. 

Art. 114, As multas mio recolhidas :1té trinl:l dius 11pÓs u tninsito cm 
juljwdn da decis;io, ~erno exigidas atmvês de cxec:u~üo nela Uni~w. 

-
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Dos Recursos 

Art. 115. Poderá ser interposto, no prazo de dez dias, pelo~ intc:re~sa
llos ou pelo Minist~rio Público, recurso udministrativo: 

I- sem efeito suspensivo, contra atas expedidos com base no art. ~I' des
ta lei c decisões relativas u mc:didus de vigililnciu; 

I I- com efeito suspensivo, contra pcnalidudes n:lativus às infracões 
prcvisws no Titulo VI do Livro I dc:stu lei. 

t\rL. IIli, D<tS decisões proferidas nos procedimentos de vcrificaçito da 
siiUitçii.o irreguktr de menor, us partes interessadas c o Ministério Público po
derão recorrer, para o órgão judiciário de grau de jurisdição superior, mc
Ui:..~nte instrumento, no prazo de dez dias, contudo da intimação, ofc:reccndo, 
desde logo, suas razões. 

* I~' O recurso não terá efeito suspensivo, 
~ 21' Formado o instrumento e ouvida a parte recorrida, no prazo de 

cinco dias, a autoridade judiciária manterá ou reformará u decisão recorrida, 
cm despacho fundamentado, Se a reformar, remeterá o instrumento U juris· 
diçii.o superior em vinte e quatro horas, a requerimento do Ministério Públi· 
co, ou em cinco dias, a requerimento da parte interessada. 

Art. 117. Os recursos contra decisões do Juiz de Menores terão prcfe
rênciu de julgumento, c dispensarão revisor. 

Disposições Finais 

Art. 118. Em nenhum caso haverá incomunicabilidade de menor, o 
quul terá sempre direito à visita de seus pais ou responsável e de procurador 
com poderes espcciuis, de comum acordo com a direçiio do cstubelecimento 
onde se encontr<.~r internado, ou devidamente autorizado pela autoridadeju
diciáriu. 

Parágrafo único, A autoridade judiciária poderá suspender, por tempo 
dctcrminudo, J visita dos pais ou responsável. sempre que a visita venha a 
prejudicar a aplicação de medida prevista nesta lei. 

Art. 119. O menor em situação irregular terá direito ~ assistência rcli
~iosa. 

Art. 120. As multus impostas com base nesta lei reverterão ao órgão es· 
lildual executor du Política Nacional do Bem~Estar do Menor. 

Art. 121. As autoridades c ao pcssoul técnico c administrativo a que 
couber u <.~plicução desta lei deveriio ser proporcionadas oportunidades de 
<~pcrfeiçoamento c especialização, 

Purágrafo único. A autoridade judiciária, na medida das possibilidades 
locuis, promoverá e incentivará atividades destinadas ao aperfeiçoamento c à 
especializução previstas neste artigo, bem como à conscientizaçào da com uni~ 
dadc. 

Art. 122. Esta lei entrará em vigor cento e vinte dias após sua publi~ 
cacrto. 

A ri. 123. Revogam-se o Decrelo n• 5.083, de I• de dezembro de 1926; o 
Dccrelo n' 17.943-A, de 12 de outubro de 1927: a Lei n'4.655, de 2 de junho 
de 1965: a Lei n• 5.258, de lO de abril de 1967: c a Lei n• 5.439, de 22 de maoo 
de 1968. 

( Ã Comissão df' Con.rtituiçào t' Justiça.) 

PARECERES 

PARECERES N•• 520 E 521, DE 1979 

Sobre o Projeto de Resoluçio n., 01, de 1979, que .. altera o artigo 
402 da Resoluçio n• 93, do 1970, alterada pelas de n•s 21, de 1971: 
66, de 1972; 31, de 1973; 62, de 1973; e 21, de 1!174 (Regimento ln
terno), 

PARECER N• 520, DE 1!179 
Da Comluio do Constllulçio e JuSIIça 

Relator: Senador Aloyslo Ch1ves 

Com o Projeto de Resolução, de autoria do nobre Senador ~Itamar Fru~~ 
co, que vem uo exume desta Comissão, pretende-se nova redaçao paru a uh· 
ne:1 c do urt. 402 do vigente Regimento Interno do Senado, <.1 fim de que se 
torne obrigatóriu a convocuçilo de candidato uo cargo de Governador do 
Distrito Federul, exigênciu que já se faz cm relação ao cundiduto a curgo de 
Chefe Ue M issiio Diplomillicu, ressalvada a hipótese du sua uusi:nciu do Pais. 

A idéi:1 suscitudn pelo Projeto purccc-me ubsolutumente proct:dente c 
vúli<.Ju, 

Pclu Con~tituiçi\o (urtigo 42, V), cube privutivumenle uo Scnudo, entre 
outr:t" funções, 11 de "legislar puru o Distrito Fcderul, segundo o disposto no 

·. 
' . 

§ l~' do urtigo 17, e nele exercer a fiscalilaçào flnunccira e orçamentária, com 
o auxílio do respectivo Tribunal de Contas". . . . 

A rcsponsubilidade do Senado sobre n administração do D1str11o foede
rul, portanto, ~ du muior rclcvúncia, provavelmente muior que u do acompa
nhamento da gestilo, no exterior, de um Chefe de Missão Diplomútica .. Nesta 
interpretação, nilo se confronta o sratu.f político de uma c de outru autondudc. 
Seu objctivo é o de ventilar uma hipótese comparativa para o efeito de: se con· 
cluir, tecnicamente, que o Senudo, itpós aprovar um novo Governudor do 
Distrito Federal e um novo Chefe de Misst!o Diplomútica, deste se desvincula 
inteiramente, em termos udministrativos, mas se mantém permanentemente 
lil:ludo à <.~dministraci1o do Distrito Fedcrul, por força de sua compet~ncia 
constitucional de legislar para essa Unidade da Federação. 

O argumento de que, pelo nosso Regimento I ntcrno, o Senudo já tem a 
faculdudc de convocar qualquer candidato a cargo público que, consoante a 
preccituução constitucionul, tem de pass<:~r, previamente, pc:lo crivo du vo
lilçào plenúria destu Casu, nii.o me pnrece valioso, Entre o direito de convocar 
um candidato c o dever de argUI-lo, vai uma grande diferença, Há exemplos, 
no passado- que me foram relatados por meus pares nesta ÜJ.sa -,em que 
candidatos ao Governo do Distrito Federal, beneficiados por proteçilo poli ti· 
cu, foram indicados, uprovados pelo Senado c empossados no Governo, sem 
sequer saber que podiam ter sido convocados para comparecimento pessoal ll 
Comissi1o Técnica pertinente, a fim de que se lhes aquilatassem os conheci· 
mentes c planos adequados ao desempenho de suas funções. Há, igualmente, 
precedentes de candidatos ao mesmo cargo que, não tendo sido convocados, 
:1 esta Casa compureceram espontane<Jmentc, como ocorreu recentemente 
com o precluro Governador do Distrito Federal, que spcmte propria, 
apresentou-se à douta Comissão do Distrito Federal para expor us linhas 
mestras de sua administração, submetendo-se à argUição dos ilustres Senado· 
rcs que integrum aquela Comissão. 

Ora, tais situações não prestigiam o Senado. A audiência de um futuro 
Governador, cuja nomeação depende de uma Casa política que legislu para o 
âmbito de sua administração e sobre a mesma exerce a fiscalização financeira 
c orçamentária, ê rcsponsubilidade a que não se pode furtar o Senado. Deve 
ser obrigatória e não meramente facultativa. 

Essa responsabilidade: do Senado, naturalmente, abarca todos os cursos 
cujos titulures dependem da sua prévia aprovação (art. 42. III, da Consti· 
tuiçào), E acredito mesmo que, cm futuro próximo, se tornem mais cfetivas as 
condições que se possam oferecer ao Senado, cm termos constitucionais, paru 
que se viabilize a possibilidade de se acompanhar, com efeitos conseqUentes, 
:ts gestões dos titul:tres dcmissfvcis ad nutum nos cargos ou missões tempo· 
rúrios que ocupam pelo referendo senatorial. O exemplo oferecido pelo Sena
do norte-americano, neste sentido, é bastante eloqUente, e de excelente otimi· 
~:ação à eficiência da alta administração pública. 

O Projeto de Resolução do nobre Senador Itamar Franco- constitucio· 
nu), jurídico e, qunnto uo mérito, merecedor dos nossos aplausos-. cm face 
do exposto, deve ser aprovado. 

Sala das Comissões, 21 de junho de 1979.- Henrique de La Roque, Prc· 
sidente - Aloysio Chaves, Relator- Nelson C1melro-..: Bernardino VIana 
- Almlr Pinto - Lenolr Va11•• - Raimundo Paronlo - Hehldlo Nunes. 

PARECER N• 521, DE 1!179 
Da Comlssio Dlrolora 

Relator: Senador Gastio MUller 

O Projeto de Resolução sob nosso exame pretende, ao propor nova re· 
duç<io paru a <~lineu c do mtigo 402 do Regimento Interno do Senado, tornur 
obrigatória u convocuçiio de candidato u cargo de Governador do Distrito 
Federal, à semelhança do que ocorre cm relação ao c01ndidato u cargo de Che
fe de M issilo Diplomática. 

Salienta-se que ao Senado cumpre legislar paru o Distrito Federal. sen
do, assim, relevante u responsabilidade du Casa quanto a administração d11 
Capilal ua República. 

Manifestando-se sobre o projeto, considerou-o a Comissão de Consti· 
tuiçiio c Justicu inatacável, quando às preliminares de constitucionulidade,lc· 
!:!,nlidudc c técnica legislutiva, elogiando-lhe o mérito. 

Somos, no entanto, de parecer que, nos termos do urt. 42, item III, du 
Constituição, compete privativamente ao Senado Federal aprovar a escolha 
do Govern;,tdor do Distrito Federal, oportunidade cm que julga, decerto, da 
sua eupucidade política e udministrutivu, como também decide sobre a suare· 
puuu;ào, decidindo por voto secreto, 

Se, no cuso de diplomutu, tratu-sc de homem com utuuçiio quusc sempre 
no exterhlr, ussim menos conhecido no plano interno, u escolhu do Governu· 
dor du Distrito Fc:deral, rccuin<.Jo em polftico ou técnico, incide sempre sobre 
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p~:~sn<~ ~ulícicntcmcntc conhcdr.la no País, publicmlo, ['Ida imrn.:n:-.;1, seu mr
rit·ttlum l'ilal' logn anunci:a.Ju u indicuçào presidencial. 

Assim, :1 sothatina Jo c;tndidato pelo Senado scri:t :tpcnas mais umu pro· 
vidCnda hurm::rúticil, sem qu<tlyucr motivw;Uo quanto ú sua convcnii:nci:t, 
tanto m:lis quunto pm.Jc estu Casa convocar qu:Jiqucr candidato a curgo 
pUblico, conforme se nlirma no próprio pureccr du Comissão de Constituição 
c Justiça. 

O Scnar.Jo já tem uma vasta gama de competência, sobrccarrcgud:t ;.t 

C.tsa porque, com um rouco mttis de scssentu mcmhros, é rt:visom de toda 
nwti:riu legislativa ordinilria d:t C:imum dos Deputados, com mais de qu;ttro
ccntos tnc:mhrm. 

N~o nos parece: devu ser torn;tda obrigatória para a Casa uma utrihuiçào 
qucjú lhe é comctidu, implicitmnentc, como fuculd:tde, .~cm c:míter de obrig:1· 
tnried:~dc. 

Assim, no mt:rito, somos pela rejeição do Projeto Je Resolução n~'OI, de 
1979, 

· Sal:t d:t Comissão Diretora, I:! de setembro de 1979. - Luiz Viana, Pre
sidente- Ga~tào Müller, Relutar- Dinarte Mariz- Alexandre Costa
Gabriel Hermes. 

PARECERES N•s 522 E 523, DE 1979 

Sobre o Projeto de Resolução n9 17, de 1979, que "altera o Regi
mento Interno do Senado". 

PARECER N• 522, DE 1979 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Lâzaro Barboza 

O Projeto sob exume, de autoria do ilustre Senador Itamar Franco, vis;:1 
a allerar o Rcgimento Interno do Senudo, acresccnando mais três parágrafos 
uo urt. 170, 

2. Nu Justilicaçào, pondera o Autor que" ... do modo como se proces
sam os trubalhos nus aluais comissões de inqui:rito, basta que se verilique a 
ausi:nci;1 do respectivo encarregado para que sejam procrastinados importan
tes a tos do inquêrito ... "' c que," ... por igual, também se observa dúvida regi
mental no que tange à indicação de suplentes pura as comissões de inquéri-
to ... " 

J. As normas que o Projeto institui são harmónicas com as regra~ regi
nu:ntais cons\ilntcs do parágrafo único do art. 30 da Constituição, nada nela~ 
se contendo, adcmais, que scja contrãrio a princípios da Lci Maior. Juridica
mente, n~o merecem qualquer reparo, o mesmo se podendo dizer quanto ü 
té~o:nic<t h:gislativa e à compatibilidade com o todo da Lei Interna. 

Foi ohscrvado o disposto no art. 44~ e seus parúgrafos 1~ c 2\', do Regi
mento lntcrno. 

As disposições instituendas têm caráter complementar, preenchendo li.l-
cunas evidentes. 

4. Isso posto, opinamos pda aprovação do Projeto, por constitueiomtl, 
juridico, rcgimcntul, de hou têcnic:t e, no mérito, conveniente. 

Sul a dLtS C omissões, H de agosto de 1979. - Aloysio Chqves, Presidente 
cm ex.crcicio; Lázaro Barboza, Relator: Franco Montoro - Almir Pinto -
Bernardino Viana - Amaral furlan - Murilo Badaró - Nelson Carneiro. 

PARECER N• 523, DE 1979 
Da Comissão Dlrctora 

Relator: Senador Gastilo MUller 

Apresentado pelo ilustre Senador Itamar Franco, o Projeto sob cxumc 
ohjctiva alterur o Regimento lntcrno do Senado, acrescentando uo urt. 170 
muis 3 (três) purí1gmfos. 

2. Na Justilicuçiio, assim explica o Autor us ultcruçUes propostu~: ", .. 
certos ntos do inquérito niio podem ncar no ulvedrio de circunsttincias uleu
tóri:ts, sej•t pela urgência de que se revestem, senií.o também, ü vistu dos ónus 
4uc os udiumcntos ucurretum. Assim, não estando presente o Rci:Hor u um 
Llto dn inquérito, tal situação poderít ser contornudu, sem prt:juizo puru u 
apuração do fato ou fatos. mediante a indicação de substituto.,," E mais: 
"irnpõc-se u inclusão de um prcceito sistematizando o processo de indic:tciio 
de suplente.~ ... " 

3. O Projeto tem um só urtigo, no qual constam os 3 (três) novos purâ· 
grnfos que se pretende acrescentar uo art. 170, 

O nuvo purúgrufo 4~ dispõe sobre u indicuçiio de Relator pelo Presidente 
llu Cnmissi\o de Inquérito. O novo pur!!.grufo s~ tratu da substituiçiio do Relu-

tor, "mantida u escolha na mesma Representação Partidária". O novo parâ· 
grafo 6Y prevê u existência de suplentes nas Comissões Je ln4uérito. 

4. Aprcci:~do na Comissilo dc Cunstituiç~o c Ju~tiçil, o Projetu foi 
consider:1do "constitucional. jurldico, regimentul, de hoa técnica c, no méri· 
tu, conveniente", 

De nossa parte, entendemos, com o:1quelc Orgiio Técnico, liUC :1 propu· 
~iç:lo preenche lucunas evidentes. 

Aperfeiçoa ela a cstruturu daquele instituto c complct:• disposiçôe~ Ll;l 

Lei I ntcrna. 
5. Jso;o posto, opinamos pela aprovuç~o du mméria, por !-.ll:t opmtuni· 

JmJe c conveniência. 
Sala das Reuniões, 12 de setembro de 1979.- Lulz Vhma, Presidente: 

Gn~tiio Müller, Relator; Dlnartc Mariz- Alexandre Costa - Gabriel Hcr .. 
mes. 

PARECERES N•s 5Z4, 525 E 526, DE 1979. 

Sobre Projeto de Decreto Legislativo n• 16, de i979 (Prnjeto de 
Decrelo Leglslatho n• 15-B de 1979-CD), que aprov1 o lexto dosEs
tatutos do Grupo de Países Latino-Americanos e do Carlbe Exporta
dores de Açúear-GEPLACEA. 

PARECER N• 524, DE 1979 
da Comissão de R~l1ções Exteriores 

Relator: Senador Lomanto Júnior 
Pela Mensagem n• 128, de 1979, do Senhor Prcsidenle da Rcpúblicu, foi 

submetida à consideração do Congresso Nacional, cm conrormidudc com o 
disposto no artigo 44, inciso I da Constituição, o texto dos Estatutos do Gru· 
pode Países Latino·Americanos e do Caribc Exportadores de Açúcar, apro
vados a 12 de março de 1976, ao final da Quarta Reunião do dito grupo real i· 
zada cm Cal i. Colômbia, com a participação de representantes dos governos 
da Argentinu. Barbados, Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equa
dor, El Salvador. Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Jamaica, México, 
Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Trinidad
Tobago e Venezuela. Entre esses estão os dois maiores produtores mundiais 
de açúcar: Brasil c Cuba. 

2. Trata-se de um documento abrangendo 43 artigos, grupados cm oito 
capítulos, assim titulados: 1-0bjctivos e Funções: H-Membros: 111-
0hserv;tdorcs: IV-Organizucfio: V-Disposições Financcims: VJ-i>rivilégius c 
Imunidades; VII·Rclaçõcs com o SELA (Sistema Econômico Latino· 
Americano); VIII-Disposições Finais. 

3. Salienta a Exposição de Motivos do Ministro das Relações Exterio
res, que acompanha a Mensagem Presidencial encaminhadora da mo:1tériLt 
que, desde 1974, vinha o Brasil participando dos trabalhos que antecederam a 
institucionalização do GEPLACEA. Com a colaboração brasileira, prosse
gue, foram definidas, em· três reuniões realizadas no México, Republica Do
minicana e Peru, as linhas básicas que serviram para estruturar o documento 
aprovado cm Cáli, o qual deu personalidade jurfdica ao grupo, que até então 
mantivera natureza informal. 

4. O Brasil, signalário dos Estatulos, vem parlicipando do GEPLACEA 
como membro provisório até que se ultime o correspondente proces!io de mti
licaçào, de que a aprovação deste Projeto de Decreto Legislativo é ponto fun
damental. 

5. Pelos Estatutos, jú rctific:.~dos por dois terços dos vinte e um memhrns, 
o Grupo de Pulses Latino-Americanos c do Caribc Exportadores de Açúcar 
tem, c:ntrc outras, os seguintes objetivos e funções: 

a) servir como um mecanismo flcdvel de consulta e coordcnuçilo pun1 as 
4uestões relativas à produção e à comercialização do açúcar; 

b) contribuir pura ll formulação de mecanismos adequados paru deli
near c criar fórmulas de cooperação c integraçüo, congruentes com us obri
gações derivadas dos tratados vigentes de que sejam parte os Países
Membros; 

c) propiciar o desenvolvimento adequado c hurmônico dn indústriu :lçu
cnrcira dos Pulses-Membros: 

d) apoiar u adoçào de: posições comuns em reuniões c negociações intcr
nacionais rclucionadus com o acLicar: 

e) propiciar açõcs solidárias ante situuções especiais que' os Paiscs
Membros enfrentem com respeito ao nçúcur: 

f) coordenar polfticns tendentes u obter nfveis de preços justos c: rcmune
rutivos; 

g) incrementar a cooperuçào e o intercâmbio de conhecimentos entre os 
orgunismos c entidades encarregadas da cxccuc;i1o du politica de comcrciuli
zaçUo externa do uçúcur dos Pulses· Membros; 
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h) intcrcamhiur conhecimentos científicos c tccnológicos cm matéria de 

cultivo, produção c utiliwçào dos subprodutos da cana-de-açúcar; 
i) manter um serviço de informação periódica de carúter operativo, que 

possa servir aos Países-Membros para orientar sua política de comcrciali· 
z:1çilo do produto; 

6. Já estando cm curso o processo dc rctilicaçiio, pelos Paíscs-Membrm., 
do Acordo Internacional do Açúcar de 1977- acrescenl:l, ainda, u mensa
gem do Executivo- :1 rctilicw.:Uo dos estatutos do Grupo de P:d~cs Latino· 
Americanos e do Caribe Exportadores de Açúcar "complementará, em nível 
regional, a participação do Brasil nos instrumcntos multilaterais de interesse 
específico para a comercialização do açúcar". 

7. Na Câmara dos Deputados, o Projeto de Decreto Legislativo, que 
aprova os Estatutos do GEPLACEA foi submetido às Comissões de Consti· 
tuiçào e Justiça c de Agricultura c Politica Rural, que se manifestaram pela 
aprovação. O Plenário da Casa, por sua vez, aprovou-o a 26 de junho de 
1979. 

8. A presença brasileira no Pacto a que se referem os Estatutos ora exa
minados está em perfeita coincidência com alinha de política externa ativa e 
participante, dinamizada através de ação diplomática voltada para questões 
objetivas de nosso interesse na área económica internacional, que marca, nes· 
te momento, de forma inconfundível, o desempenho do ltamarati no âmbito 
de suas atribuições. Procura-se, da melhor forma, criar condições para que 
nosso País coopere com os seus vizinhos do Hemisfério, na busca urgente de 
soluções que visem à defesa dos interesses comuns, relativamente à comercia· 
Jizaçào dos chamados produtos de base. E o açúcar é:, para nós, um desses 
produtos, aliás. figurando entre os mais antigos que apareceram na pauta das 
exportações brasileiras, ainda no remoto passado colonial. 

9. Os Estatutos do GEPLACEA exibem a boa sistemática redacional, 
desejável para os documentos do gênero c em nada conflitam, em nosso cn· 
tender, com interesses brasileiros de qualquer espécie. no que tange à defesa 
internacional do açúcar que o Brasil produz e exporta, com relação a merca· 
dos c preços. 

Na forma do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Decreto 
Legislativo no 16, de 1979 (Projeto de Decreto Legislativo no 15·8, de 1979, na 
Câmara), que aprova o texto dos Estatutos do Grupo de Países Latino· 
Americanos e do Caribe Exportadores de Açúcar. 

f: o parecer. 
Sala das Comissões, 9 de agosto de 1979. -Tarso Outra, Presidente

Lomanto Júnior, Relator- Saldanha Derzl- Almir Pinto- Bernardino Via
na - Mauro Benevides - José Richa - Nelson Carneiro. 

PARECER No 525, DE 1979 
Da Comiosio de Agricultura 

Relator: Senador Passos Pôrto 
O Projeto de Decreto Legislativo que vem ao exame desta Comissão 

aprova o texto dos Estatutos do Grupo de Países Latino-Americanos e do 
C:tribc Exportadores de Açúc:1r. 

Concluído em Cali, Colômbia, o documento foi submetido à conside· 
ração do Congresso Nacional, nos termos do art. 44,1, da Constituição Fede
ral. 

Exposição de motivos do Ministério das Relações Exteriores acompanha 
a Proposição, informando: 

1-Aprovados no dia 12 de março de 1976, os Estatutos do GEPLA· 
CEA entraram cm vigor no dia IS de novembro de 1978, quando sua ratili· 
cação, por dois terços dos países signatários, roi completada, 

2- O Brasil. desde 1974, participa da institucionalização do Grupo, 
tendo colaborado para a delinição - nas reuniões realizadas no México, na 
República Dominicana c no Peru - das linhas b6.sicas que estruturaram o 
documento de Culi, ora cm exume. 

3- O GEPLACEA reúne, assim, as nações responsáveis por 60% das 
exportações mundiais de açúcar de cana, inclusive os dois maiores produtores 
mundiais: Brasil e Cuba, 

4- Como órgão adequado pura o relacionamento .dos órgãos c do pes· 
soal técnico resronsí1veis pela comerciulizuçiio do açúcar, nu i'lrea de sua 
:1brungênciu, o GEPLACEA tem possibilitado cfetivu coordenuçiio du poHti· 
cu de defesa do conjunto de interesses dos pufses exportadores, Constitui, us· 
sim, por seus objctivos e funções, foro regional especializado, plenamente 
computfvcl com o instrumento destinado u regular u economiu açucureiru 
rnundiul: o Acordo lnternucionul do Açúcar de 1977, cujo processo de mtiti
cuçUo estít em undamento nos Pufses·Membros. 

5- A uçiio brusileim no Grupo, que reulizou, uté dezembro de 1978, 
nove reuniões plenàrius, se rrocessu pela uçào coordenadu do Ministério dus 

Relações Extt:riorcs c do Ministério da Indústria c do Comércio, rcpresenta· 
do, C!\tc, pelo Instituto do Açúcar e do Âlcool. 

Fornwm o GEPLACEA a Argentina, Barbados, Bolívia, Brasil, Colõm· 
hiu, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Guatemala, Guiana, Haiti, 
Hondur:~s, Jamaica. México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Pcru, República 
Dorninil:;ma, Trinidml c Tobago c Venezuela. o~ objctivos c funçüe~ do Gru
po estilo rclacion:~dos no art, lY, partindo do principio b;.hico de tornar·!<!C 
mecanismo ncxívcl de consult:~ c coordenaçUo pura as questões cumun!<t rcl:l· 
tiv:l~ ú produção c ü comercialização do açúcur. 

O i!Cordo cm referência teve o seu texto aprovado relu Citmaru dos 
Derutadus. Nesta C usa do Congresso, mereceu a uprovuçiio da Comissão de 
Rcl:lçÜcs Exteriores. 

No que diz respeito a este Orgão Técnico, a matéria em estudo merece 
pleno apoio, Ela preconiza o desenvolvimento adequado e harmônico da in· 
dústria açucareira, propiciando ações solidárias e o intercámbio de conhcci· 
menta cicntilico c tecnológico no que se refere ao cultivo, produção e utili· 
zaçào dos subprodutos da cana-de-açúcar. 

Paru o Brasil, a troca de informações relativas ii cana é da muior impor· 
táncia, ainda mais nesta hora em que a produção do álcool (etanol) precisa 
ser estimulada, mediante o plantio de amplas áreas dessa gramínea. 

Somos, portanto, pela aprovaçilo do presente Projeto de Decreto Legis
lativo. 

Sala das Comissões, 29 de agosto de 1979.- Evelisio Vieira, Presidente 
- Passos Pôrto, Relator- Affonso Camargo- José Rlcha - Leite Chaves 
- Jos< Llns - Jutahy Magalhães. 

PARECER No 526, DE 1979 
Da Comissiio de Economia 

Relator: Senador Vicente Vuolo 

Esta Comissilo é chumada a opinar sobre o Projeto de Decreto Lcgislati· 
vo n1' 16, de 1979, oriundo da Câmara dos Deput<!dos, quc aprova o texto 
dos Estatutos do Grupo de Países L<:~tino-Americanos e do Caribe Export<~· 
dores de Açúcar- GEPLACEA, aprovados a 12 de março de 1976 ao final 
da Quarta Reunião do referido Grupo, realizada cm Cáli, Colômbia. 

A mati:ria ê originâria de Mensagem do Poder Executivo que, nos ter
mos do disposto no artigo 44, inciso I, da Constituição Federal, submcte o 
:1to internacional em p<~uta U apreci<:~çào do Congresso Nacional. 

A Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações E:~
tcriorcs s:dienta: 

''Vale registrm que, desde 1974, vinha o Brusil participando dos traba
lhos que antecederam a institucionalização do referido Grupo. Ass[m, com a 
col:1borac:io brasileira, foram delinidas, cm três reuniões realizadas no Mi:xi
co, Rcpúblic<l Dominicana e Pcru, as linhas bUsicas que servirum par:1 estru
tur:lr o documento aprovado em Cáli, o qual deu personalidade jurídica ao 
Grupo, que até então mantivera natureza informal. O Brasil, havendo sido 
signatário dos Est;1tutos, chegou a participar do GEPLACEA como mcmbro 
provisório até que se ultime o correspondente processo de ratificação." 

Em seu item 4 acrescenta: 
"No contexto du politica de defesa do conjunto de interesse dos países 

exportadores, o GEPLACEA tem possibilitado efetiva coordenação, pois 
constitui quadro institucional adequado para o relacionamento dos órgãos e 
do pessoul técnico responsáveis pela comercialização do açúcar nos paisc:s 
latino-americanos e do Curibe, 

Em SU<~S bases gerais, o texto do Estatuto, ora' cm exame por esta Comis
são, se dispõe n: 

- Scrvir como um mecanismo nexivcl de consulta e coordenação par:1 
us questões comuns relutivas U produção c à comcrcializaçilo do açúcar. 

- Contribuir pura <:~ formulação de mecanismos adequados pam delinear 
e criar fórmulas de cooperação e integraçilo, congruentes com as obrigações 
derivadas dos tratados vigentes de que sejam parte os Países-Membros. 

- Apoiur ii adoçl'1o de posições comuns em reuniões c negociações inter
nacionais relacionadas com o açúcar, 

- Propiciar uções solidârias unte situações especiais que os Países
Membros enfrentam com respeito uo açúcar. 

-Coordenar pllliticos tcndentcs ii obter nivcis de rreçosjustos c rcmu· 
nerutivos. 

-lncrcrnerttm :a coopcr:1çào e o interc:imhio de conhecimentos entre o r· 
!!anismns c cntid:.ulcs cncarrcgudus dil cxccuçiio da política de comcrciali
nu;ilo externa do uçúcar dos Pufsc:s-Membros. 

-lntcrcamhiur conhecimentos cicntflicos c tecnológicos cm matéria de 
cultivo, produçilo c utiliz:1çÜo dos subprodutos da Cunu-de-uçúcar. 
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- Munter um serviço de informnçi'l.o periódica de carflter operativo, que 

possa servir aos Pulses-Membros para orientar sua políticu de comerciali
L<Içào do produto; e finalmente, 

- Analisar as possibilidades de complementação industrial cm todos os 
rumos de utividude da indústria açucareira. 

A participuçilo brasileira se processa através du uçiio coordenadoru do 
Ministério d11s Relações Exteriores e do Ministério da Indústria c do Comér
cio, este por intermédio do Instituto do Açúcar e do Alcool. 

Somos de opinião que a participação do Brasil cm instrumentos dessa 
natureza, com o especifico interesse para a.comcrcialização do açúcar, é um 
importante incentivo pura a economia brasileira. visto que a tendência nutU· 
ral será a de exportações, meta que almejamos cada vez mais elevar, em defe
su de nossa balança comercial. 

Dentro da compet;ncia regimental desta Comissão, nada há que possu 
ser oposto ao texto cm exume. 

Ante o exposto, somos pela aprovação da matéria, na forma do Projeto 
de Demto Legislativo n• 16, de 1979. 

.Sala das Comissões, 13 de setembro de 1979, -ltamlf Franco, Presiden· 
te; Vicente Vuolo, Relator; Alberto Sll•a- Lulz Canlcante - Benedito Fer· 
reira - Tancredo Neves. 

PARECERES N•s 5l7, 5%8 e 5%9, DE 1979 

Sobre o Projeto de Lei da Cimara n• 43, de 1975 (n• 973-C, de 
1972, na origem), que "prevê d(stJco emulativo para elimlnaçio das 
embalagens de comerciallzaçio final, insenínis após a sua utili· 
zaçào". 

PARECER N• 5l7, DE 1979 
Da Comissão de Saúde 

Relalor: Senador Olair Becker 
De autoria do ilustre Deputado Faria Lima, o presente projeto obriga a 

impressão de dístico emulativo para eliminação das embalagens de comercia
lização final, inservíveis após u sua utilização, devendo o Poder Executivo 
regulumentá-lo dentro de 90 dias. 

Justilicundo esta iniciativa, seu eminente autor observa que "deve ser 
responsabilidade de todos a defesa do nosso ambiente, Devemos criar o hábi· 
to da limpeza pública, não só das áreas urbanas como das estradas, áreas de 
recreação, campos c praias", 

.. 0 dístico emulativo," afirma ainda o mesmo Deputado, '"é apenas uma 
medida educativa; não é punitiva, mas criadora de atitude salutar." 

··Estamos na era do consumo cm massa", prossegue o autor da propo· 
sição. "c, como decorrência, o fcnõmcno do lixo instantâneo já é uma realida· 
de no Brasil, Estima-se que o homem que vive nos grandes centros brasileiros 
gera MOO gramas de lixo por dia. Devido ao nosso desenvolvimento cconôm i· 
co, a composição dos resíduos eliminados, num grande centro, é, hoje, cm 
grande parte, lixo orgânico. 

São as latns, são as embalagens plásticas, que surgem. Nossas cidudcs cn· 
frentam o desalio do lixo, Süo Paulo tem que enfrentar as dificuldades p:1ra 
eliminar as 5.000 toneladas/dia de lixo." 

Centros de debates cada vez mais intensos, o combate contru u poluição, 
de que o ilustre autor do projeto é um dos arautos em seu Estado, ainda está 
em sua fase embrionária no Brasil, onde faltam equipamentos de controle, 
técnicos c analistas, bem como uma legislaçilo atualizada c, principalmente:, 
uma atuação coordenada e lúcida de prcvcnçilo e fiscalização. 

Papéis, pupclões, plásticos, metais, garrafas, mudeiras, lutas formum, 
hoje, o volumoso lixo diário de nossas cidades; mais de meio quilo por hubi· 
tante nus grandes metrópoles brasileiras (5.000 toneladas cm Süo Paulo), sem 
contar o resultado da varriçiio das ruas e os resíduos industriais e comerciais. 
Esse volume de detritos tem, hoje, um nome: "poluiçiio sólida". 

Subemos que, mesmo nas capitais, onde os departamentos de limpeza 
pública são relativamente organizudos, a coleta de lixo é precária e dclicicntc, 

Em São Paulo, mais de 600 mil puulistanos dos buirros afastudos niio süo 
utendidos, No Rio de Janeiro, calculu~se cm muis de 230 mil. Em Belo H o ri· 
zonte. a situação é pior: aproximadamente 850 mil habitantes nüo se benefí· 
cium da coleta de lixo. No Recife, de cada vinte ruas, três nunca recebem a vi
situ dos cuminhões de limpeza pública. 

De acordo com dados do IBGE, dutudos de 1969, dos 3.950 municlpios 
invcstigudos, 752 não possuium qualquer tipo de limpeza pública ou remoção 
de lixo. Entre estes figuravam 110 dos 129 municfpios maranhenses, 83 dos 
t 14 ri:.wicnscs c 36 c.lus 221 cidudes goianus, No Rio Grunde do Sul, us CS• 

tatfsticus eram, àquela data, bem negativas: o lixo cru recolhido cm apenas 
I 33 dos 232 municlpios gaúchos. Mesmo no Estudo de S~o Paulo, o I BGE lo-

culizou, em 1969, três cidades onde esse serviço público ainda não havia chc· 
gudo. 

Mus, o gr:1vc problcmu é o do destino do lixo colctado.llor ser o menos 
dispendioso, o sistcmu que prevalece no Brnsil é o do "aterro simples". Mui· 
tos técnicos recomendam a construção de usinas par:.~ trunsformur o lixo cm 
com rosto. Nas grandes cidudes, a solução tem sido, :.~inda, <1 incineração do 
lixo, 

D;.ls 5 mil toneladas recolhidas diriamcntc cm São Paulo, muis de J.OOO 
são depositadas nos aterros. No Rio, as quase 3 mil toneladas diári&~s fic:.~m 
expostas no vazadouro do Caju, assim como as quase 400 toneladas que Belo 
Horizonte envia pam Felicíssimo. 

Tendo cm vista que o lixo é pobre cm nitrogénio, fósforo c potássio, o 
composto dele produzido niiO serve como adubo, embora contribuu para u 
rest:1uração das condições físicas do solo, 

Mus, se a incincr:.~ção é o melhor caminho, o Brasil ainda cstú longe, 
como dissemos, de tê-lo percorrido satisfatoriamente. levantamento domes
mo IBGE informa que cm todo o País existiam, cm 1969. apenus quinze inci
nerudores pura esse fim. Por outro lado, é de se lamentur que os recursos obti· 
dos com a venda dos compostos provenientes dus usinas sejam btm peque
nos, não sendo mesmo suficientes para cobrir as despesas, que só podem ser 
cnfrcntudas- c mesmo assim parcialmente- com a receita du tuxa de lim· 
peza pública. 

Por seu turno, sabemos que a composição do lixo(: um indicador do pa
drão de vida de uma população. E mundial a tendência de uumento do teor 
de papel, papelão e plástico, assim como a de crescimento do volume e re· 
duçào do peso, Em São Paulo, um estudo comparativo, com dados de 1927, 
1957, e 1969, revela, por exemplo, que o item "papéis" (13% do total em 1927) 
cnchiu, quarenta anos depois, quuse 25% dos aterros c incineradores. Em 
compensação, a quantidade de matéria orgânica vinha caindo: 82% cm 1927, 
76% em 1957 e 52% cm 1969. 

A esta altura de nosso parecer sobre a proposição do ilustre Deputado 
F:1ria Lima, entendemos de bom alvitre dar ciência a esta Comissão du so
luçUo que para o problema do lixo, oferece o engenheiro Francisco Xavier Ri· 
beiro d:.1 Luz. professor da Faculdade de Higiene c Saúde Pública d:1 USP, e 
que reputamos nilo só viável, mas a mais adequada. 

S. S•. em entrevista concedida à Revista Visão, de 10-4-72, da qual extruí
mos os dados citados, considera que o problema da limpeza pública em cada 
município poderia ser resolvido por uma empresa de serviços públicos, que o 
colctariu, faria :.1 varrição c lavagem de ruas, a desobstrução de galeri:.~s, ti ca
pin:.~ç:io, :1 ruspngem, as dcsinfctações c desinfecções, cuidando. inclusive, do 
destino final do lixo, 

Par:.~ aquele ilustre professor, essas empresas poderiam ser auto
sulicicntcs, sendo seu capital formaao pelo equipamento e pelas inst:..llaçõcs, 
vindo a renda da taxa de limpeza pública ou de serviços públicos. 

Dcstarte, afirma o professor Ribeiro da Luz. ••haveria continuidade ad
ministrativu, pois a empresu teria um conselho mais estável do que as udmi
nistraçõcs municipais. e, al~m disso, poderia contrutar financiamentos, proje
tas e obms com muito mais liberdade". 

E de se notur, como sabemos, que tanto cm São Paulo como no Rio de 
Janeiro, o serviço de coh:tajá vem sendo feito cm parte por firmas particula
res, que também se encarregam da varrição de um certo número de vias públi
cus, fornecendo elas mesmas o equipumento e a milo-de-obra. Até ugora, pelo 
que se sabe, os resultados t~m sido satisfatórios. 

No que diz respeito ao projeto em exame, entendemos serem os m:.~is lou
váveis os seus objetivos, Estamos, porém, que os dísticos a scn:m impressos 
n:1.~ cmh:1lugcns dos produtos de consumo não devem ter upcnus uma li nu li· 
dudc: educativa, sem qualquer cominaçào de sanção pura os seus infratorcs, 
como pretende seu ilustre autor. Isto equivaleria a tornar a iniciativa pruticu
mente inócua. Se a medida é obrigatória, como preconizu o projeto cm seu 
«rtigo 19, a ele devemos vincular um instrumento eficaz de cumprimento por 
parte dos rcsponstivcis. 

Sendo assim, somos pela aprovação du proposiçiio em exame, nos ter
mos do seguinte 

SUBSTITUTIVO 

Ao Projelo de Lei da Cimara n9 43, de 1975 que ••torna obrlt.:a" 
tório a Impressão de dlstlco objetl,.ndo a cllmlnaçio das emb•lagcns 
de comcrelallzaçiio, após sua utilização", 

O Congresso Nacional dccreu1: 
Art, )\1 E obrigutóriu u impressiio de dlstico recomendando u climi· 

naçiln das emhalugens e ucondicionuntes de comerciulilm;ànlintll, inscrvívcb 
up<~s suu utililuçilo, 
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Art. 2v A inobsc:rvánciu do disposto no artigo <~nterior constitui in· 
fraçiio de: natureza sanitl1ri:1, sujeitando o infrntor u proce!tsO e penalidade~ 
administr:ltiv<ts prc:vistas no Decreto-lei n~ 785, de 25 de: agosto de: 1969. 

Art. 3~ Dc:ntro do [lrazo de 90 (noventa) dias, a partir de sua [lUbli-
cuçào, o Poder Executivo regulamentará u presc:nte ld. 

Art. 4~ Esta lei entrurá em vigor na data de sua publicuçào. 
Art. 5v Revogam-se: us disposições cm contrário. 
S<tla das Comissões, 28 de agosto de 1975. - Fausto Castclo.Branco, 

Presidente; Otalr Becker, Relator; Adalberto Sena- Ruy Santos- Gll>tan 
Rocha. 

PARECER N• 5Z8, DE 1979. 
Da Comlssio de Constlrulção e Justiça 

Relator: Senador Dirceu Cardoso 

Originário da Câmara dos Deputados, onde logrou aprovação em todos 
'JS órgãos técnicos daquela Casa, vem o projeto a esta Comissão, por ter rece· 
1ido substitutivo da ilustrada Comissão de Saúde desta Casa. 

Ao tecer minuciosa e oportunas considerações sobre a proposição, en
tt:ndcu aquela Comissão que os dísticos a serem impressos nas embulagc:ns 
dos produtos de consumo não devem ter apenas linalidade educutiva, sem 
qualquer cominação de sanção para os seus infrntorcs. Se a medida, como 
preconiza o projeto, é obrigatóriu, devemos dotá-lo de um eficaz instrumen
to, ao enquudrá-lo no disposto sobre infraçõcs às normas de saúde e respecti· 
\'aS penalidades, de que trata o Decreto-lei n9 785, de 25 de :~.gosto de 1969. 

Vcrilicumos, pois, que o projeto sofreu substancial dimensionumcnto 
com a medida uprovada pela Comissão de Saúde, distanciando-se daquilo 
que o seu autor, o ilustre deputado Faria Lima, intentava, ou seja, medida 
de caráter educativo, não punitiva, mas criadora de comportamento salutar. 

Na csfcru de competência rcgimentul desta Comissão, não encontramos 
nenhum óbice de nu tu reza jurídico-constitucional, razão por que opinamos 
pela sua aJ')rovação. 

Sala dus Comissões, 18 de maio de 1977- Daniel Krieger, Presidente: 
Dirceu C1rdoso, Relator: Nelson Carneiro- Wilson Gonçalves- Accioly Fi
lho - ltalr.lo Coelho - Oslres Teixeira - Heitor Dias - Hehídlo Nunes. 

PARECER N• 5Z9, DE 1979 
Da Comissão de Economia 

Relator: Senador Benedito Ferreira 
Proveniente du Cümara das Deputados, o Projeto de Lei n9 43/75 é sub

metido it apreciação desta douta Comissão de Economia. 
De: autoria do ilustre Deputado Faria Lima, a proposição sob c:xame 

prev~ dístico emulativo para a eliminação das embalagens de comercialização 
lina\, inscrvivds após a sua utilização. 

A proposição em pauta visu a estimular a participação de todu u coletivi
dadc na preservação do nosso ambiente, criundo o hábito de limpeza públic<~ 
nas cidades. 

O iiUtor justilica a sua proposição mediante os seguintes argumc:ntos: 

"Estamos na era do consumo cm massa e, como decorrência, o 
fenómeno do lixo instantüneo já é uma rcalidudc no Brasil. Estimu
se que;: o homem que vive nos grundes ct:ntros brasileiros gera 800 
gramas de lixo par dia. Devido ao nosso desenvolvimento económi
co a composição dos resíduos eliminados num grande centro é: hoje, 
cm grande parte, de lixo não orgânico. 

Silo as latas, são as embalagens plásticas que surgem. Nossas 
cidades enfrentam o desafio do lixo, Silo Paulo tem que enfrentar as 
dificuldades para eliminar as 5.000 toneladas/dia de lixo. 

Nossus cidudes crescem. O Brasil já t: um pais urbano. 
O grau de complexidade do problema cresce, também, numa 

proporçno mais acelerada. 
A forma mais eficiente de enfrentarmos a poluição é utravés da 

educação de nossa gente." 

Submetida à aprc:ciaçào da douta Comissilo de Saúde desta Casa, 11 mu
ti:riu mereceu um substitutivo que a tornou coercitiva, modificando o curútc:r 
cducutivo pretendido pelo autor. 

Dc:ssu formu, o não cumprimento du obrigatoriedudc da impressão de 
distico, rccomc:nd:mdo u eliminuçi\o das cmbulagens c ucondicionuntes de co
mcrr.:iu1izuçt1o finul, inst:rv!veis upós sua utilizuçi'io, fic:1 sujeito a processo c 
pcnnlidudcs administrutivus previstas no Decreto-lei n' 785/69. 

E inegável o interesse sociul da matéria, na medida cm que procura di
vulgar c cstimulilr t1 responsabilidade de toda u sociedade, os hábito.~ de: lim
peta c a rrcscrvuçiio do meio umbicnte. 

Com vistas, exclusivamente, ao aprimoramento do projeto, pro>po1mo• 
uma Subemenda ao Substitutivo apresentado pela Comissão de: 

Ante o exposto, somos pclu aprovação do Projeto de Lei n11 43f75, 
termos d:~ Emend:~ Substitutiva aprovada pela Comissão de Saúde, com a 
guinte. 

SUBEMENDA N• I·CE 

Di:-sc ao urtigo IY do Substitutivo a seguinte rcdaçi'io: 

"Art. 1~ !':obrigatório o uso de dístico recomendando a 
nação das embalagens c acondicionantcs de comercialização 
inservívds após sua utilização." 

Sala dus Comissões, 13 de setembro de 1979. -llamar Franco, 
te:- Benedito Ferreira, Relutar- VIcente Vuolo- Tancredo Neves-
to Silva - Lulz Cavalcante. 

PARECERES N•s 530 E 531, DE 1979 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n' 107, de 1979, que 
Ieee que a atuallzaçio de tributos nio poderá exceder o índice 
da correçào monetária". 

PARECER N• 530, DE 1979 
Da Coml.,io de Constituição e J usrlça 

Relator: Senador Aderbal Jurema 
A proposição que passamos a apreciar, de autoria do nobre 

Franco Montara, quer acrescentar um§ )9 ao art. 97 do Código '"h"''"" 
Nacional, puru o lim de limitar, ao índice de correção monetária estabc:lecid 
pc:lo órgão competente do Governo Federal, a atualização anual do vaiar 
base de: cálculo para os tributos. 

A rigor, pelo nosso entendimento haurido dos largos debutes 

Comissão, se têm travado sobre o assunto, a tratativu dos:~~;~~~~~~:~i:fi 
gerulrnente considerada como matéria financeira e, como tal, 
à iniciativa parlamentar pelo impeditivo do art. 57, item I, da 
Federal. 

O objetivo do Projeto, entretanto, não interfere com a atribuição 
te ao Poder Ext:cutivo. Juridicamente, a matéria proposta é de i 
tário, m<ts o seu propósito não é o de instituir nem o de extinguir i 
nem o de majorá·los ou o de reduzi-los. A proposição, a nosso ver, i 
uma posição de filosoliajuridica para o nosso Código Tributário Nacional 
nc:sse passo, não se constitui em matéria linanccira. 

Estabelecendo que a atualização tributária niio poderá exceder o 
o lidai de correção monetária, o Projeto harmoniZi.!·sc com o epirito da 
tituiçào e com a nossa estruturação jurídica. 

Quando essa atualização excede tais !ndices, o Fisco scgurumc:ntc está 
trapassando os limites legais das suas atribuições c, de outro ludo, 
do um ato socialmente injusto que, surpreendendo o contribuinte, 
de: ser delinido como inconstitucional. 

Os fatos narrados pelo autor, na justificação do seu. projeto, são 
mente verdadeiros. Em vários pontos do Pais, a majoração de 
dumente dos que fogem uo controle federal muitas vezes se efetivu 
arbitrário e descabido, não sejustilicando :~.inexistência de normas 
valecc:ndo puru todo o território nacional, limitassem a majoruçào 
ao índice du correção monetária oficial. 

A contribuição de melhoria, citada na justificação do projeto, seriu, 
vc:rdadc, uma solução para o aprimoramento da receita, através de 
mais justo e, cm termos constitucionais e jurfdicos, mais act>eqLtacto. 

Em face do exposto, opinamos favoruvclmeilte no Projeto, por 
cional, jurídico c, inclusive, quanto ao seu mérito. 

Saiu d;ISComissões, 13 de junho de 1979.- Henrique de La Rocque, 
siden!e- Adorbal Jurema, RelaJor- Cunha Lima- H•l•ldlo Nunes
mundo Parente - Bemudino Vlan1 - Almlr Pinto - Lúaro Barboza. 

PARECER N• 531, OE 1979 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Tancredo Neves 

O J'lrescnte projeto de lei, de autoria do ilustre Scnudor Frunco 
objetiva acrescentar purúgrufo ao urt. 97 du Lei n9 5.172, de 25 de outubro 
1966 (Código Tributi1rio Nucionul), u fim de estabelecer que :1 atualização 
valor da base de cálculo dos tributos, cm cudu uno, nilo exceda o índice 
l:orrcçào monetilriu fixudo pelo órgão competente do Governo Fcderul. 

2. A Justilici!Çolo cnfutiza o problema criado pelo.~ exorbituntcs 
tos vcrilicudos no 1imbito dos tributos municipais, cspcciulmcnte cm 
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:Hl Imposto PrcUial c Tcrriwrial Urh:mo (JPTU), 
De fat{l, ;1 vor:u.:idadc cxatoru do Fisco municipal tem sido dcsmcUiU;~ c 

prcciMI hurgcntcmcnte ser contidu dentro dos limites que prcvuh:ccm p:m1 a 
corrcçUo do!<~ valores monetários em geral. 

Alega o uutor que u imprensa tem noticiado aumentos às vezes supcrio
rcs u mil pnr cento de um <tno p:1ra outro, o que é um absurdo. Paru cxcmpli
lic:H. cit:l d:1dos publicados nu Corrc•h1 /Jra:ilit•I/Jt', segundo os 4uais a rcccit:1 
t.hl Distrito Fc1.h:r:ll, no rrimr.:iro trimestre de 1977, elevou-se de 133Sf, cm rc· 
laç;io a i'Jtwl período de 1976. O IPTU tcvt: um ;1umcnto de 166%. 

Ainda de acordo com ;t justilicaçUo, taL' uumcntos nUa vêm sendo enc:t· 
rat..lo~ pelas <~Utoridades municipais como resultado de quulquc:r nmjor.tçl'to 
Uns rr.:ferilll>S tributos, seniio como simplr.:s atualiz:tçào de sua hase de cúleulo, 
pois :ts uliquot:ts pernumecr.:m inalter:td:ts, 

N :t verd:ade, cst:t cxplicaç:lo do Fisco constitui um sofisma, scm qu:.tlqucr 
funt..l;tmcnto legal. 

O preceito cm que provavclmcntc se upóiam as autoridades fazcndúrias é 
o~ 2~' do :trt. 97 do Código Tributário Nacional, in l'erhis: 

"Art. 97. Somente <1 Lei pode cst<tbclcccr: 

11 - <1 majoraçiio de tributos, ou sua reduçl'to 
. " .. " . " .................... " ... " ........ " " " ' . ' . " . * 2P Não contritui mujoruçào de tributos, para os nns do dis
posto no inciso 11 deste artigo, u utuulizaçào do V<~lor monetúrio d;.t 
respectiva base de cálculo." 

A rrimeiru vista, parece que u referida explicação do fisco pura uquclcs 
:tumcntos é válida, consoante o mundamento lcgul acima transcrito, 

Entrct:tnto, nào se deve esquecer que a atualização prevista no dispositi
vo é :tqucla que simplesmente ajuste o valor da buse de cálculo dos tributos 
ao.~ níveis correspondentes ao reajU.flt! do valor da moeda, dada u erosão in
nucion[tria. Logo, a utualizaçào não poderá jamais ser superior ao indicc: de 
correçl'to fixado pelo Governo Federal. 

E esta corrcçào (atuulizaçào), nos termos do art. )\"da Lci nq 6.423. de 17 
de junho de 1977, "somcnte poderá tcr por base a variaçiio nominal du Obri
guçrtO Rcujustávcl do Tcsouro Nacionul (ORTN)", 

Tomemos, então, como cxemplo o exercício financeiro de 1977 c verilic:t
remos que o coeficicnte de utualizaçào mom:táriu, naquclc ano, foi de 1,375, 
ou seja, 37,5%, fixudo pelo Decrcto n9 79,611, de 28 de abril de 1977, c exattt
mcntc iguul ;) variuçào nominal da ORTN no período considerado, 

Isto significa que se o IPTU no Distrito Federal, no exercício de 1977, 
elevou-se de 116%, conforme os dados constantes dajustilicuç~o, este :.tumen
lo ultrapussou cm muito o índice- e portanto o limite- dcuwali:arào mo
nctáriu fixudo pelo governo Federal. 

Desse modo, nào houve uma simples atualização do tributo, conforme a 
alegou;ào do Fisco e supostamente embasadu no citado§ 29 do art. 97 do Có
digo Tributúrio Nacional. 

Houve, sim, umu verdadeira majoração do trihuto, sem qualquer permis
são ou apoio legal, caracterizando o sofisma a que nos referimos. Por quê'! 
Porque:, de acordo com o§ J9 do mesmo art. 97 do CNT, "equipara-se à ma
joração do tributo a modificação da sua base de cálculo, que importe torn~
lo mais oneroso". 

Sendo assim, nilo hú dúvida de que os aumentos exorbitantes de impos
tos municipais são ilegais, pois, constituindo-se tais aumentos em majoruçilo, 
c ntto atu•tli;mçào, somente poderium ser autorizados por Lei, à vista do dis
posto no "cuput" do citado art. 97. 

Se, toduvia, preferir-se que os aumentos scjum decretados pelos cxecuti· 
vos municipais, sob a formu de simples atualização, devem clcs obedecer rigo
rosamente: uos limites du corrcçào monetária :muul, conforme proposto no 
J')rojcto ont examinado. 

.1. Ante o exposto, somos pela aprovação do presente projeto de Lei. 
S:.tla d:ts Comissões, 13 de setembro de 1979.- Cunha Lima, Presidente 

- T~tncredo Nc"cs, Relator- Lomanto júnior- Vicente Vuolo- Raimundo 
P~trente- Amuru/ Pcixolo- José Sarney- Mendes Cunulc- Henrique de 
Llt Rocquc. 

PARECER 
N9 532, de 1979 

Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Decreto 
Legisiatho n' 27, de 1978 (n' 141-A, de 1978, na Cimara dos 
Deputados), que "aprova as contas do Excelenlissimo Senhor 
Presidente da República, relativas ao exerdclo de 1977". 

m·:!.Nllli!J ::o·n,•d'J; l.Oitl\ll':'O Jn::lO\,, 

o pt·unur.tu rrojuto <l<' l'!<>croto l.r·qlh!,•t ·~·•• .qotov.J, 

no nn. J<;o • <111 conlJii pr,..nt.:Hii~t: pqJI'l l'l'•nulnut!l <!:1 lt••),ÚI>lt"·'• rui~ 

tlVIHI 110 NU>rC"fl·to !:tn.~r,.::: ... tro .~o 1n1. 

11 rrujlO~>Içii~ n•Hih\IV.o o~ ~v.,Jo;'"l' 11'1":•''~'•r· 

currtlt ~!:!.::..1!?!!!!~.n!!~~!!!• fNil<l<.!lll<•b doo ultnrlor V•·rlflC•1<,'•~U 1•1!1" 

Trlbunul de Cc-r;t,l/1 d~ Unt.la•. 

No •lrt. ~Q, o Projulc• o<~tuh"'l(J(:n IJUu •.,,. li! V['!.. 

soe ro~ponP.'iw-1~ ~!,1 r.Umtnilllr,,ç.lo Dtrct,l Q Jnolt;·ct,l I']UO n:ir• o1Jlr!.' 

aont11r11m ."lO Tr.lbunlll do cont•"• 1111 Unt::a ar. l>lllunço~o •'lri\Jodc rt:loa'<!.! 

tOII ao olmrc!CIC\ <lí' )<171, no pr.u.::o e~t.thl')l'CIIlu relo Dni"I'<"'!O n"' 

80.421, cin 2n do uotnmhro du 1!117, fica,, cnjoHO!• :in p<>r .. lltl' ... ,t.·'l 

prlJvillt11:: no ~trt1'JO ~l tio Qí'crnto·laJ n<' 19~, r1l' 2o; dn f"\'••rdro ,.,, 

191>7 o llo1'oluçõet" tlr~ Tr1btmo1l do ContiiB dll Unl~o. 

i'olo art. )Q, o TCll trm ,, JncuMIIl;n~l·l rk ton,;u· 

"1111 prov1UÜnt11111 c:nb{veh p.:~r•l 11 llJIUC:ol~~o dolll ltolnr;õoa" r••torJ\I,u. 

111 cont...u 11 quo llludo A Propoctçiio rur.'"' onc•l• 

1111nholdU ."lo COil•H·oro.o llolclon.ll p<~lu /lciiU<JOin 110, de 27 do .lhr.i.l d•· 

19111, dol ProdllÜnciol dA Ropü.t.llc~t, L•m cumprJmcnto 110 di~pn!llO no 

art, 2~. "cotput•, cr.~mbinQdn com o 11rt. 111, inel~o XX, d·l rnn••tltU! 

ç:io • cor~ a nova roiiJÇiio quu lhu11 dou,, Elnond•• Cnnutttuclon.ll n\'1 '· 

Junt;,n.rmL•· """' ,Hl ,·r•nt.tll, "rn,r.id•mt.· .1.1 llo·v~· 
blicll aubmotou aco Con<Jronno !lilci.tl/1111 o liul.:~tÚrt<l tl•l lll·I'I'LnrU••C•·" 

ral de f'inanÇil:l do Kini!l~ério da Fo1:cndA1 !õobrc 11 exacuç;;o Uo orç.::! 

Í!tcnto c" situilç:lo da adminiHr.:~ç".ic flnõtntcirn federal. 

1>t expo~iç71o do motivo:~ qua acompo:~nho1 11 H~lf!ll,!! 

gcm presidenciAl apontada, o Hini"ltro d~ f'~:~:cnda infor111o1 o t1.0mpr,!. 
monto ~li!: disposiç(i~~ log"i!: pcrtinc•ltcs A l1Ud1~ncio1 do 'l'rlbun,,l tlc 

conta,. 

Hol CamN"ll dos Dcput,,d(IS 1 mantfe!:tou~!:c ii CO 

mh:;do de r1o:.c.1lho.~ç~o rir.aneciN c Tomildll ele cont<l!:, que "P'''-'\'Ou:; 
lCmoo pi:rcccr t.:~.vor~vcl do ll~puto1do rurt.:~.do l.oitc, /, dcci::~n d.:.:j\1.!:, 

lo Oro:io ':'6enlco fc:.i mullt i <lu pc-lo Plnn~io. 

As cont.:.!: cm c•>:,'\r.IC tiVCH'i:r.l C:t:!ser.:pcmho 110 "'mbJ. 
ente de diticultl-.•l~:s o<'rwdc.s pol.:a dc:;c:~twbilhli~~CJ t!n ccono:-t!~ i,!! 

tcrJto1e.tonül, "Pit••tir da dcfl.:~!)rw;iio dA cl.o.~r.~o:~dn "trlt.<J elo pou·f! 
lt!o". 

Ho!lrnO t:!:im, ol conduç:~o do :;r:•.r.:- ccot:!'•r,:eo tl.:~. 

villol brwo:ilcirol obtc:l'JO ol tlc~.,cclcr,,ço:io 1IJ to:~xo1 inn .,don:~:-lo:, cr.t ro 

ll•t>:Ítl ,,o t•Xt•'!"t:fr.in clr:o l!ti6 1 P C'l t:l•t~)t(•,.l:.:':'r''1tt• f:•"\•r::•.·ro~ c1r• t:f'I:.J:" ::; 

gr$eoln. A "purform .. mc:c:" do :;otC•l· iralu!:tri;tl fui f1·.::c.-., 1.':~"". co:.pwc-7 
Al, ""'?I intiÚ!ltri~'l <lutur~oUilhl.i.Cil o mo:-c~ni••;t. Cnntudo, ,, h;tliu~ç';' 
cor"'rcinl -:.o l:li\nl~vc 1.:1:1 rclAtivu cquilfbrlo, grtv;,;o: :t r:,pirl<.~ ~>.~o:~n

a';lo d,-.,s vc:nd.~.,. de prCI!lut® prl~~ri(l!: t.• n:,-.nuf~t~~~·.:.:lc:; J•.::rlt o OY.t~ 
rü1r, 

nouvo f.il·n:c1.A no:~ polStlC<l ciC! rnin1~th·::·.•,,:•J:·i;~,,

çür.s do1 rr.nrd;t, com b.:nuftcio-.. lnclur.Jvc, ,, q11~,1~ tio ~:':!E..!.t. tio h.:! 
lllnço ~o flil!li~~..,.nttY.: c:n COIH,l C'C'II'I'~ntc: ir.;·rln:lu l";~,lol' lr.r.t i1t~'•;, nr. 

prm:c:;~o tlt~ CIH}illitl .. •·,,mto C)'.li•rw• n l·~~·~·itiu !1l\ti.:OÇ7':r• fk r•;t,,•·)\it1.:.:, 

do no nl\'cl tl,s rr~crv~ inl~rn~::inn:d~ • 

C YC:I'll,11!o.• t;\IU Cl>\,1 !nUOU O C('\llrttl\1 !lO!<\~ ol'.: r!!, 

C i 1 11.1,1(!~·: ele o retem l~•lllloJ t r1l'l oh o r,uo 11::, i l,j>C!tli 1L cufnr i,, no Ç'\'JrC .uln 

t'le c,lpit,ü:;, com .:1 itO:.Ci.>no:.':ic• d,t':. t;t)~,.o: \11~ jul'l':i ~~~.r~in.\i: c r~o1i":o nn 

h no1l do .mo. 
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Du:õ iUCI:I1: i\•:.\1-!01" I jtõt:• ou ( 1".\ ro~rte. l.t cn:::c h.'"!! 
to l'la~ trl···r,,.;ü~·~ 11tiv;;"i C' I'•''•' i1.•,,: du ··i:~l:tl:-1 f;u,,ne.Jirl• h;•l•\l";\Cl!:, 

nnl, , Dol mc!:JM Corm~ 1 CorD.Ift contid;l!l ll!õ inportM.:Õe'!l, Cum i!:'!lu, 
b.al~o~nç;, cetii!Crci.al l••t!:!i0\.1 do !l!:!.iS~. ,JI;l 11,G hllllÕcs 1l1t 1!6t,u·c!., cm 
1~711, )lD.1"A 2.!1~ 110 lJU tndh~c'!l l.lc: d6lnrc'!l, cm 1!17'/, r. 15!>0 
~~eontcccu, ju::t..~o'!".~:ntc cm fopucD. de urMtlcs mcdil.l.:..: protcclonh:t;~, .:.! 
dot.ldLt.o: rclos l'"::c' dc!ót·nvo1vil.lo~. ror i:::o, o l"r~ldcntc t:rn-.:aa 
CUit:ul, "" Ht:n'!lli(!Cn D.O Ct>nore::o. por OC.l!:i:io dll .:~bcrtur;.. dil :c~s:::ir. 
toainlativA de 1970, f.:nr~ttJ!:t•l•: 

"O Sudicc de CJ'C!I.Cimcnto d,, cconomi,, 
roi pondcr!Jval, rouco inrc.:r~or a ~,:. o rrocluttl 
interno Atinaiu C•f2,J2G, 1 hilhUc!õ, ou :a:ja 
1611 b:ilht:c:: de d!·1ArM, o A rl'lndA p<:r c:."i,!..:_; 
elcvou-!:a ao o:quivalr.nta a US! 1.1\:i~. 

A lnl'loç·~o, medid.1 pelo llU"•Cnto do 
1ndico gcr11l de preçoS (disponibilidddo intcr 
na), chagou D JB, 8%, apreSentAndo n1titla r~ 
versão no segundo seme!:trc do ano, 

Assinalemos aincb que A I1Articip~ç-4o 
do pOllpunça externo. no investimento 
caiu de: 27% 1 em 1!:174, para 10 a 11% cm 

global 

1977· 
&e bom que A d1vit'IA oxto:rn.:~ brutA, d inclu.!. 
do!l os cnearao!: do sctor privado, atinoh:!õe 
31,::a bUhÕ~:: de Mrlc.res 1 ir.~f!ortA salir~nt.u- q\10 
A!l rost~rv.a internD.cionab ,,lcançAr~~~n o n1vC'!l, 
sem prccodo:nto:s 1 do 7"1 2 bilhÕes c!o: d61ar~s. 

Inserido cada vo:: mai:: no dinõlml::
mo dA economiA mundial, como novA pot~ncio'l .!!, 
mergcntc cm busca de Afirnaçio, o JlAis rt:du~, 

.,:'l!lim, ::uas wlnc:rt~bilidc:l.lú'i e seu grau de dE, 
pcnd~ncia do exterior." 

llo deseMpenho do cxcrc1cio, !orem .:~rlicAdos 11111 

i!l da trc:cnto• bill,õas d.-:i cruzeiros (14% do r1•od~to Interno BruLo) 
no CAmJlO soc:bl: educação, s.16do pC.bllcA, as!li::tônCiol m~dicA, SAilC_:! 
~:~t:nto, nutriç';lo, habitAç'Z.o, previdllnciA, tr<~balho e trcin.:lr.li.!iHI) 
rroti:osiona1. E li AludidA 1:cnsaocm prcsidcnciosl mostra os seguintes 
rc!lult\ldO:: da .lç:1o do po~cr ;.Gbl:ico: 

•• - " populaç:ío oconomic.:'lr.:entc :-~ti\·.1 
j~ <•tinaiu 37 1 ~ milhQe!l. de pc::S0<\!1, n:io ::r• r~ 
gi'!llr,,ndo dC:OI!nl]ll't'!JO e1m C:<CDlA •'I'I'CCi~val; 

.. o trcin;ll:tC'n to pôlr<\ !orm.lÇ;i•l de 

mão-dc-obr<1 <\lcnnr;ou qu~c 3,5 mi1h~:; de LI',!! 

bulhndorc!l ~ quW!dO cm l97G n:io c:hC!Jtlr.l .1 ~r.ob,i 

1 ho1r 2 m"ilht:mn 
.. A prevcnç'iio de <1Cidcntc:; do tr.•h,:l 

lho <~presentou, cm 1977, lucro sociAl dprec1!!_ 
vcl pela recluç~o totD.l de acidente:: cm ct•rco~ 

de ~!OO,OOCl, com rC"fcrt!ncill AO ano anterior: 
.. no:,,s cscolns ilbrig.-srn ·~4 111ilhÕc: 

de c!ltud~~ontcS", sem !alar nos 4 milhÕc:: do ~:!! 

bral; 
- a -rrcvidônciA Social Urban... atcnflc 

A qu~c GO milhÕes de bra:;ileiros c o runr!!. 
rnl, à maior porte da pop~lt~çÕo n~rat: 

- a.·tAXD. t'lo .:~lfo~~bothD.ç~o che~ott 
84~ quando arA Ainda dC' GO% cm 1970; 

- a expectllt i v a de vida do br<l!t i lei 

ro aumentou plll"'a ~16m do:; GO Ano~: 
.. a mortillidadc inf'.:~ntil, to:n,,dA a 

CllpitAl pnuli!:til, com todc:; os ~eus n,(,ltiplC~'!l 
problemAS de um fluxo llli!Jrt.tôrio inct''l::antc , 
co1110 rcto:r!nciA, declino~ do 9 4 po1• mil n11tocj_ 
dos vivos em 1973 1 pflra ~4 por mil, CM outuUro 

do 1977: 
.. A campilnha de orradicnçdo di'.s anel.=, 

aias ro:d~t1u a 13 1 .,penDo:, o totAl do:; munic:! 
pios ~nall\ricos tora da Amot.Oni"' e, nC':tA, n';io 
hfl mail transmin'õo da doc:nç.l, em l,GCY.l,O:IO 
km2, 6rea onde vivem qua!lc tr6u mllh::ÍC'I d~ bl',:! 

11 iloiro:.." 

como no vo:riticn, imenso tr,,balho roi pro~m·.j_ 

do, no 11 cntido do melhorar A!l condições de vida dA gC"nte bl'.U~hlll'•'• 

no Ori:orrnr oo 1977, quAndo - teaundo o rresidenl.::: 
marcante o "quAdro internAcionAl pol·ticu1Arr;'C'ntc 
por profundos eontr~tes po11tic:os e I!Conemico!>", 

Durante o ano cm rctcr~nci,,, os p.,1:cs "~ 

!!envolvimento sorrcr.llll o boicoto do:: fl.lhcs rlC•)!: 1 
moio de providOnci.l!l. protcc lonis tô\!:, rcduzir,u~ .1:: 

de compcliç:io do nlt'!rcodci t1e1 produt[l'!l, cm e::rcciul, 
ror is::o I:TC~ur~o, ii colocnç';io elo Cht•C(: do COVCI"I1•• brol::il•:it·o, 

D. ncccs!:id,1cSc l'lc ttr:l rim n;t~ lncomrl·····t;•;Ü..:!I. 1·ul ~ uc •• ~ d· 

juntur,l"l. c de um conv1vio l~o~r•~onio::u c produti...-o CMr~ ,,•.; 
do trorte c do r.ul, roi bc111 M'!cebidc. no arupo do Terceiro Huntlo. 
~o no!l fllcilitou o c~trcitlLI!Icnto da convivl:nciA com no!:SO!: 
c com pli1!1.CS dA lú'rico1, Por outro lado, tivcroltll grande 
~ relações com o!l pabe!l. o::idcnti!i::, nott~d.lMCntc com A • 

Federal da Alemo.nh"' 1 implcmcntt~ndo-sc o Acordo de Coopor.1ç~o 
po do!l UsO!O rae1ticos da EnergiA lluc:le4l' e Ar.~pl~ando-!>o: A!> e~t 
das disciplinAdAS pelo ACordo Ger<U de Coopcraçdo no:> Setorc~ 

Pe:;quisa e oesc:nvolvimonto TecnolGgieo. 
,., foram dc!l.curudM A' rcl;:u;tíe!l. 

Sovi&tica, prc~orr.inotntomente econOmicAS: aprofund~r.lm-se os 
monto$ com os pD.1::cs do Oriento ~C:dio1 da As ia c da OcCMiil. 

Ano eminentemente politico, no plMO 
1977 deu inicio l rcest:rutur.:.ção do sistem.1 judieitsrio do 1',:,1::, 
diAnte o rcce!I!IO tompodrio do Poder Legislativo, !lo pcr10do, o 
c~tivo asswniu plonA!I. atribuições legiterAntCS, usando ('Jo1 
excepcional po:rmi tida. pelo Ato institucionAl nt 5, 

Foram lançAdll!l, entretanto , 45 

il-ojetado retorno dA' plen11:. fr<lllq~ilt!\ der.~oc:rátieiiS 

a luta, no ::enudo de ser mAntido o crc!l.cir.-.onto cconOmieo 
mitiu .:. asccnçio dll <lgropoc~!!.riA cm !/ 1 6% ·e do1 inclústrl<~ cr.: 
rocquillbrio gradu.::l do b.Alar.ço de pagr.':lcnto.s c o eontr"'lc 
ção. A ~rc.:~. cultivadD expandiu-se c•~ G,2%. 

Fatores divcno!l, contudo, eond~:iram a 
th~e emproslU'ial a contratempos, com pronunciAdo uwnento de 
c:i~AS e concordatA!!, nas principai::; capitAis. 

Jta no plano internACional, observou-se 
distanci~nto dos pontos-do-vistA entre Estados Unidos Japi.o 
Alemanha oeident.ll, A respeito dA magnitude A ser concedida AO 
mu.lo de s~AS rc!:pect1V4S cconon~ias. Na reuni~o rcali:adA cm 
pela org.:mi:oÇ'io para coopcro:~çio e Desenvolvimento (OCD~ os 
do:& unidos ali1"11W'olln o propô::itó de adotar AS providOnchs 
riAS Jlllrl\ obter o crescimento reAl de 5% cm 1978. Alcm~c' c 
ao:. discord.lrolm. 

D.'\ ri!:c,,l I ~.,I:'::Í/1 rlnJ\nCI:i r.'l 
e Ot'(';•n~·lll:,rl."' 

C<\W M" conort"'S'!lO 1/;•cio.•u.:tl ,, ri:;c:,:,li::õlç:o 
nancoir4 c orçiiii!Cnt~riA dA uni~o (Art, 70, da Con~tituiç~o), 

cicio danos pcrroootlvo so procc5Sll. mcdi.lntC: 

A - controle extornoj 
b- sistciii4S de controle 

Podar executivo, 

-PArA realizar a tArOfA controladorA 
o congresto dispõe: do organismo auxiliar - o' Tribunol de 
(Art. 70 § U dA ConHituiçio) que, pelo pArlgrAio 2t do 
positivo constitucionAl, dava no prno de soucntA di.u, 
parecer pr6vio aobrc AS contas do Proaidento da. Rcp6blica, 

A Constituiç",io do: 1946 (ut. 22) •~''"'"''" 
tiscali:ação do Congro:uo, no tocAnte A administração 
UniÃo, ~especialmente, A execuçÃo do arçMo:nto", E, no 
compotftnciA ao Trib~na1 de ContAS po~rA: 

I .. ACOIIIpA11hAr C fiacalir.ar 
..ento ou por dcloaaçõo, A 
çio OJ'ÇMCntSJ'ial 
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u .. jl.ll(lf\r u eontN: dos rc:opcn~Zlv,2 

is pur dinheil•os e out1•o:o buru 

pdblico~, o~ dos administrlldO.. 
ros dD.S ontidlldtos llllt~rquiea~. 

Jâ o Plll':~nr.ú'o 4t, do Art, 77, da ltti maior'".!! 
trega 110 TC\l A TC"~f!01lSD.bili!:!,ldC dO 11 fl<'l.rC!C:Or pr~vio 1 no prn~o !111 :c~ 

cant~ di~, aobrc ~ c:ont.J.S q11o o r1'<lJidcnte da RopC.bliC:.l pNJst.r, 
m'll.llllmcntc, 110 Congt•as.sou, 

Convóm, llinda· .I' ris ar que " Cllrtl\ do 1967 (art. 
71) m4Jitevo li oriont11çio, ntó .::r.gora timo, quanto .\ molt6ria, inc:l_!! 
sive no quetoodi:. respeito 110 parecer rr<:vio·do ~U que, ape:o.1r do 

institu1do c=m 1911, plllo Decreto LcgiclD.ti\'O na 2,)11, s6 pil!l50\I 

a :~er ota.boro:~do a p.::r.rtir d~ 1935, cm cumprimento li.O diSposto na l.oi 

H~gna do 1934. Desde ent:lo, apen~ cm 1937 dt'ixou. do sor /ormuhllo 

o parecer pr~vio, cm c:on!lo·llldnciü dll omi:o!lio da Cart,, outol'[l.lda. 

Hab· a t~'\llla toi suprida pelo D<:c:r<:to-Jci nr 4:!6, de ]:! do maio do 

1938. 

Port<llllo, 43 n·ô\tlalho:: ,,]!::::Jc tiro se complcl'!! 

r.vn, r~flclindu n:;~, .1pcn,,:; n rc:~ul 1.,1,111 do O:<,\lnc> procc,!Jtlo cobJ•..: " 
documt:nt~~o c:on~ tanto dos bolanços, MAS, principalmente princil'il.!. 

manto, n oricntllçíio, AS diratrizc!: dou.tr.inArias, o: rcgiHros mll! 

CM tO~ dos Ro1atoras, quc.ntc A t6cnica de orçamento, A filo:ufia 
dll exccuç-::lo financoir11. 

O julgAMnto d.u cont..u governo'llllcntais 6 da 
compotOnej11 exclu.~iva do Congrc:uo(Ccnstituiçio, art. 44, VIII,), ca 

bendc. o controle externo, como ficou exposto, ao TCU (llrt, 70, §§ 
u e 20) e, liO Pre!lidcnto da Repóblica, o encominhlllllento att's se! 

scmtll dias ap6s li abertura do Je55'4o legislatiV.l .. da5 contas ret_! 
rentes ao MIO !Ulterior, ao Congresso (art. Bl, XX). 

AindA no que se retere AO porecer prl:vio, o D,!! 

crcto-ld nt 199, de 1967, trAta do assunto (art. 29) 1 no que l: %'! 
petido pel.o DecrctO-:lei nR 200/67 (art. 68), pUa Lei nR 4.320/G4 

(art. 82 1 S U)i o pelo Regi~~~ento Interno do 'teU (4l'Uo ~~. Il 11 1 

IIi <42, III, a; 44, I; 82 e 86): pela Resoluçio nt 113/72, do 'l'CU 
(art. 41) e p;la 't.ei nt 6.223/75. 

Dalllnças GerlliS 

AJ peças que compÕem os Balanços-Gt':rais da Un,i 
io intcaram o Relat6rio sobre A exccuçi.o do orçliMnto e .i situAÇ'do 

da adminis traçio, enviado pc1.1 Inspetoria-Gorol de FinAnç.u do •'.!. 
nist6rio dll F,azenda, ao titular dena rosca. Sio clu: 

DalAnços .. Co:rAis da Uniio cnclobAndo: 

A) DALAt:ço CIRÇAI:CllT,\RIO .. no qUlll s.io 

OVicloncin::lu 4!1 rcccit.U provi! 

tas e AS desrc:.as llutoriz.:~da: cm 
confronto COIII AI realiz:ad,'LS, bo111 

como os reaul tadoa atingidos; 

b) BAt.AIIÇO FINAIICCIRO .. que duaom: .. 

trA u rocul tD.S o do:op~lfli.S orç,-: 
MntSriM fOAliladliS, boa COI:'.O 

raccbi111cntoa o pag11110ntos extrao!: 
ÇoliiU:Int~iOD I 

c) 0/l.t.At:ço PA1'1DI:OIIIAL .. cotnprccuch,.!!. 
do: 

.uivo FinW~coiro 

Ativo rormAnonto 

PASSivo Financeiro 

Pusivo Ptl'lllanonte 

SAldo Patri111onial 

ContAS de CompensaçÃo 

Do.lanços das Entidades da Adminilltr,e 

çQo DoaccntrAliuda- onde ••tio i!! 

clu1dll!l as oporaç'Cc:: incorporado.:; P!! 
lAS In&petorh .. • ... Gt:rab do Fin.mça:. 
dos Hini!lt4rios Civil e OroGos equ,! 

valentes dos H1nis térios Hill. tAl'Q • 

DemonstraçÃo AnAl1tica dll Dcspcu, 

om que ae procecld à llpresent4çio de 

toda a doapou objotu do BalAnÇO 0,!: 

çament~io, Até o n1vel de·olomento, 

por funções, programu ,su.bpro(frNnt~s , 
projetes o lltlVidlllles. 

Rc:lat6rio sobre a oxocução do orçA 

manto o a llituAçÃo d.l a~tnini~trllçd-;; 
/inanceirll federal, objato do prcuco!! 
to vOlumo. 

RClD.t6rio dD.J Atividados Adminiatr~ 

tivas da Inspatorib .. Cierlll do Fin11.!! 

ç.:r.s do Hinbt~rio dD. f'a%endA, roli! 
tivo ao MO de 1977. 

lldministrncC.o F'innnct'iril 

o trabo.lho rromoviclo polo!l :otoro!l .ldministra 
tive!! compctcnto:~, no sentido !lo dcmon!l trAr a cxccuç~o tinlllnc:"c!ira 
no cxcl·c1c:.i.o de 1977, comprc:ondru o so!ll.linte: 

li) n Cl'ilbm•.:~ç;io do relll.tGJ•jo :JObro a 
ox~~cuç;iu o1•ç:cmcont4ria d" unt:i~' 

realizada cm 1!17G, evidcncioodo,t,'lln 
bltm, A movimentar,:io dos tlcHacjU.C; 

de cr(•dito:J sob coordcnaç:io ccr.trwl 

O A SUA OXOCI.IÇ~O por Or9~0 CU 11inis 

Uiric beneficiAdo e a nivol de pri 

jcto c lltividAdC c olcrnanto do tle! 
pesa; 

b) A mD.nu.tenção do regi:stros sobro os 

etos e fatos rehcionados com a cxc 
cu.çio orç<ll!lentária da Uniio co11 r; 

cursos do Tesouro NacionAl, :a vist; 

dos quAis forAm elaborAdos os de 

monstr~ativos AnAlitieou sobro cu~ 
exec:uçio, ro4lit.D.do cm 1976, parA ! 
nexAÇio aos Balanços GOrllit da Uni 
io dQquCJlC &n0 1 COr.IO ICIJUCj -

Demorutração da Receita c Despc.s 11 

scgunclo catcgori~U ec:~nlimicas; 

CompArAtivo dA Receita orço1da com a 
Arl'OC:AdlldA; 

r.ec:eitll Drçomentflria arrec.:a&lda por 
l:ogiiít•s o Pontos: 

Recai tail Tribut~rh por Reaiõcs; 

CompaNtivo porccnNal da Reccitil, 

arracndadA, nc!j\uJdo as Unld~tdes da 
Federaçdo; 

r.otrospcc:Uvo de 1971 lll 1975 da k2 
ceita o.~ç~n':.nl!tria, por c,ncaorj,,~ 

EconOmicAS; 

Compar.ct J vo da Dcspou Alltoritad.t 

com A RCAli:o.dAI 

CrCocHto:o Cspcl!'i11is o CxtrllordhJ:Cri .. 

o:: viucntos no C)(Crctc:lo do l::J7G; 

Situnçj,o doa cr~dlto~ capcci,,·i~ o 
CXtl'"Ol'din.i.l•ius liU.torh,'l.dos, no \Ílt.,i 

mo 'llii.ldrimc!itro du 1976: 

IIUtClri :liÇÕO:J dO DO!õpít::,, Vi!JNltC~ UO 
li11111 do 1!1'1(. 1 cmn incllr:.l<;:ÍO d,1•1 (1.!, 
tC'r/ll,'iic•llf 

Dr"lf'l":J>t dl~C'rilni n.:ul,, P•'r 1111ill,!! 
tlo~ 0J'Çetln~·nt~r1a:~ o So{JI.Inllo .~~ C,1l,2 

·gorin!l l:ccnOmlcM 1 
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Dcuposa lliscriminllrJ<~ po1· Unuladc~ O! 

ÇAmOn ttu"l<15, :~oaundo AS Funçüos; 

Dcsp0$a por CategoriAS EconOmicAS,I,! 
gunl1o P FUnções; 

Despesa por UnidAdes da f'adoraçio, '! 
gundo AS F'un'çõe:~; 

~pau por UnidAdc!l da Federação,:;;! 
gundo AS Categorias CconOmicAS; 

BAlanço Orçlll'lend.rio; 

Den~onstrativo Anlllitico da execução 
4a Dflp09AI 

Resumo Geral dA Exec:uçio OrçMctnt1 .. 

ria da Despesa 

DelllorutrGtivo da Despesa por Orgias 
o Funções; 

Demonstrativo da execução Orçar:~ent1-
:ria da Despesa poro Funções • conso~.!, 

dondo Projetes a AtividAdesl 

DeiiOnstrativo da Dcoeuçi.o Orçl!llentfl. .. 

ria da Desposa por ru.nçõe:: e Catoo,2 
rias tconOmicu; 

~•onstrativo da ~xocuçio Orç-AIIIentta
ria da Despesa· por PunçÕo:;;, conru! 
110 o vinculo de Rtcurso; 

DeMOnstrAtivo da txocuçio DrçPentt..

ria da Despesa por Orgias, eoruol.!, 
dando Projctos o Atividaclas; 

De•oru trAtivo d4 ExoeuÇ'io OrçolZIICntfl .. 

rh da De::pesa por Or;4o:s o Cati!!J,2 

riaa Econamicas: 

Do•on!ltntivo d,;t CXceuç';io OrçAMCnt~ .. 

ria d4 tlc:;pna ror Oru:lo:;l CC'I,!! 

torN o vihcu.lo co• os Recursos i 

Dc•onstrativo da ExecuçÃo OrçoliiiC,!l 
tlria da Dcspeu 1 conforae .l su.a 
ll&ture&a (A I B· ) ; 

DeiiOMtrativo da Exeeuç'io Orçpc!l 
tlriA por Fonte da Recursos 1 co!l 

tomo a sua natureza .a n1vol de 
tlnonta; 

DeMOnatra~ivo da txec:u.çio Orç~.!!. 
tbi& da Dospeu por runçõos a 

Progruas 1 consolidando Projeto e 
.Atividade; 

Daonstrativo da Exocu.ç'io Ot'Ç'61118.!!, 
tiria da Dospeu por hnções 1 

Programas J 

D .. onstrativo cta txecu.çio orç.v.~e_!! 

tll'ia da Desposa por runçõos • 
Progrua.s 1 canto~ o v1ncull" co11 

os aocursos: 

DeMOnstrativo- da txecu.çio Orçallle.!!, 

tiria da Desposa por FU:'\ÇÕOI • 
Progrua~ 1 Subprogramas e Proj!, .... 
De•ons tNtivo da ExeC\I~io Orçllllt.!!. 
tlria da Dos pua por 1\U\çÕcn 1 Pf'2 

grAMas 1 Subprogramas. o Atividados: 

Do111onotrativo dA txacuç'So Orçl!IQOl:, 
tlriA da Dospeu por Org~os, co!l 
101'1110 lUA MatUfOIA (A a O); 

DeMOnHr.Jtivo da Dospatlt. por 0!, 

gios o Progr.lll.u (A • nh 

oa•onurativo da Despna por 0,!: 
gi.oJ, 1 contorM A IU.A M&NMU (A 

• l)r 

Dt.anstrativo da Desposa por Pr,2 
grPAI , conloJ'IIO a Categoria ~ 

ne.lc:a (A • lh 

Duonl tntivo da Detpna por. 0!, 
gãos, F\LnÇÕII • Progr&NS (A 1 

•h 
Dnomtntivo da Despua por F'U,!l 
çõu, Progr&IIM, conto~ a su.a 

.. &t\U'IIIA (A. I 1)1 

consolidaçio da Despesa por Pr:2 
jtto - arde• altab&tica; 

Cont~olid&çio da Dnpeu por Pr,2 

itto - ord" n1&116rlc&; 

con.">o'lid.:~.;':iu r4.4 Dcsres.l por At,!. 

vidt~fie - ordem Alfdb-~tica; 

Con~oli<l.:~~~,.. d4 Dt~j'C54 por At,! 
vitlil·Ja - crl!em nurn~nc.'l; 

Dc~::ons tl'oltivo d~a r..xec:uçZ!o Orça 

~c:r.tSriõ~. 1!,'1 Dc::p.c~;l ror Org~oJ!l 7 
Fur,r;t:c:~, Pro!Jrarnol!i, Su.bprogr..2, 

r..~, ccnfor:!IC C!l r.:::pcct:l.vc: tl~ 
mc:ntos: 

Dc:JIIon: tr.1tivo do1 !:xecuçio Orç_! 

mcnt:ar1o1 ~.l ocsrc:o1 ,\ cont.:& de 

C~dito: tspacbi:i e Extr.:orc!.in~ 

rios i 

C11n:lcl iL!.)~:lo d>t cx,:.cuç':io OI'Ç.Jr.C!!, 

r:.ri.l d;, o...·~rc~., ror :11.14. r:,,n'l"2 
:~" (Or.~:r.~l/ roo1:r:); 

Domt•n!ltr.'ltiVO d.l •:x~cuc;'So OT'Ç'_:: 
ment:ari.J d.l Dc:pc!la por Un1dwtlc:o 
OrÇiw.Cn t~,r~.l!õ, ccn:oulill,vu.lo Pr_2 
jutos c Ativid-:*dcs; 

Demon: tro1uvo do1 execuçÃo or~ 

mcntt.:'i.l da oc~pus,, por Unid.ldC:l 

OrÇol.'IICnt~rlol$ C CAtCgorlAS E:cor.~ 

lftiC~ (,\ C O )i 

Demonstrativo do1 txccuç:iu O~,!! 

incnt,j1•.i.a d4 Dcspt>S4 por Fonlo 
de Rtl(:u,r.~o:, conforme li su11. n~at.!::!, 

rcor.~~o A n1vcl do olcmcnt.CI; 

Dcmon:tl'o'ltiVO do. DC:;llC!:.:& por Unj_ 
dt.dc OrÇ.L~.<'r.tt,rH\ o runç~s ( A 
e D) i 

t.lcr:-.:,n:tro.uvo d.1 txcc\1-;:.., Orç~ 

r:"r!nt!lrill; 

De~.;: ·~:t:•.:.t~·:.:o por Cr;~:-, ru:-:;7>:, 
PI'CO~r,v:.,o;, :iut:j.roar•""'·~·;, Ctil::c,;,: 

me o!l ro:rc:uvo~ E:lc~"":no~; ~ 

Dc;.;.,~l~tl',,ti\":, .\ cout,, d~ c~:-:.!~

to~· C::{•ccl.ll'l C r.xt:.~o:·.~.r.~"~•:, 

D. rr'O;"Ilf,1t;':li.i de d,v!l'l'l 0 C~~~·~•,'ID 

ç;io, eonfl'r·.::rcl,, ,,c-c:-t"':l :.!~~ 
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dJ. cxccu~:io d.1 dt·~i"·':OI orç,·~- a\~ 

riol da 1Jn1:\:1, "c.,r~~ tlo ::~:: J·::c.; 

.. .: cl;\tiO:",·:~:i:l ~o ll•~~::o•nr.tr~t i•.•,:, 1'1~ 

lt~tlVO ,, 197G 1 dC'I: crta.litc·.; ::!!
pln~.c.:nt.lt''-'"' pr;»r "·"':'"l":o C·, .:·:··~ .. 
e,rc.lllÇ:io ol·~ r.;..:cit .. :' 11:1 'l'o·:; .~:/';. 

IIJcion;t1 \'iiiCUlii•L•"· ,, fur..~ ·· •:~1 

prt\::r"':'.:" :h. tr;~~•.::i. · •"ip····: , .. 
CO'J I 

- a cl~bor.:~ç:io de Jyntnro .:r. dc~cr.t 

bro do 19'17 1 ®:: tlcmonstl'.lti.vo:; 

da cxccuçüo orçMocmt~r14 c fj, 
nttm:l!:ir.l 'do HinistO::rio dol f'o1:•.cn 

d~, mcdi.mto a con:olid.::ç~u C.:; 
d11do!l oriundos d.l!: Insputori~ .. 
Secc'ion.1ill de rlMnçws e ll\luç:io 
de provid~nciõl!l rcra que esse: 
dAdot guolrd.:~s:;em confor::nl\,,tb 
com o OrçõMonto c!<1 U1.1:io tJ .):; 

norr:~,u; d1: aclr.:ini.:t!"ÕiÇ:lCI fin.!n .. 

cciN, inclusiv.:! qu.!nto .) III.."W,! 
mcnt~~~o de prov.isÜc!l o l!c:t_! 

ques; 

- o ex.:.~n-:: c contr.:.lc dos 
trativu5. oro<~lll:."ldo d~ 

d"r.-.C;~ 

j"Rfl2_ 
ro a dc1.cmbro dn lr.J'/7, C:.:~ ~X('·~.:::!. 

çio orÇ/I.'!'ICnt!i:·lt'L n !Ul.111t:•••iJ'ol 

da Uni :lo c 4 orümt.::-;~o C':lr.!: ~I!,!! 
te ~ ln::pctorii!O:-Ct".'o'll:. ~~o f1 
mmç,'\:: ou Oru3o~ de atJ'JbOJ'i 
çõcs C(juivoJlcnte:o pt~r<'l '.1 uJ.:.;;;;" 
raç~t~ ~:~l':: dc:cul:'.t:ntv:, <1 fi; 
de que o5 l:lC:omo!f !JU."lr!.l;;.:!;c;~~ con 
fOl'tr,!doii!C CC'•::! olS di.Sf'CS lÇi':1.•S C'l; 
Orçoll:m'llo c ao: no~mc'! lcç;•l:: " 
rCG'•l.:•r.-.cnt;:.:rrJ:: rcrt! .t•.::lll·~:o; 

- 4 ClllbOr.lç:io :r.cn:o~l, l:.lTii'/~S C~· 
SCF.?f.O, do!: (l<·r..JI'oHr~.~i•.:.::' cor·;·, 
solid.:..dos d.:l (:Xt-cu~iio or·ç;.n•mt3 
ria elo TCst.rul'O l: •• cion.:~l, :rc.1l,l. 
tÁda cm 1 !)17; 

- o controlo d.u opero~~ções c'lc mo 
VilJIOnto de F'undos t:xtcrncs o.1tr:;
v6s d,m domons tr:ações d4!1 In!lp; 
torias-scccion4it a lnspot',;' 
rias-Cicrdis do F'in."lnç."l.'J ou o-; 
g';ios cquiv.llcntcs p~r~ que ; 

IIIOSIIIA5 sojoun foit.Js elo torm.:a cu.! 
reta e corrcspondidolS dentro do 
mesmo C:Jiorc:Scio tin.:ancciro; 

.. o controle dos repasses no :i.mbi 
to do Hinist6rio do~~ F'D.:r.cnda; -

.. o controle dos rep.usas np :lmb_!; 
to dos outros Hinis tórios; 

Sccrmbro de 1979 

- o tcrnrcimanto de dndos sobro 4 
execu~:in or~.,en1·~rlfl As ont1<1,! 
dea intcrnilcionds e nac1on.1i!l, 
envolvendo us axore!cios do 1!)7~ 

e 1976: 

- a reali:aç~o do as tudo!, t{\IC! s~ 

concluil'M com 11prcsant~:Í:l da 
sujcatCíus !IObrf'l: 

IInttl'UçSos cSitC::i]>lin.,dor.l!l d.lS 
norma: :r;obrc o r.ag,,mento d.l do:s .. 
pesa p6.blic.1 por r.IC!io eSc Or4cm 
BAnc~ri<l ou chCl)liC nomiu,,tivo ( 
Port •• ri;t ICrf' nv Ol!i. dr. l tlo ju 
nho do 1977 - o~ de 14/G/7'/); 

oCl~si!'ic:Jç:lo d;1 rcccit.:\ o1·ç;,mr1,!! 
tAri.1 ( ,,ru~l i:.;~o";":iu do!l JULC>W!I 

C "' d,L Lt:i nt' 4J:!O/ót1); 

, AzTCCadoçÃo de ti-ibutos o seu 1";2. 
colhimento cm cont4 bAncfaoiD. do 
'l'eaou.ro NocionAl; 

• Aju!Jtos com o SE:Rf'RO, sobro ser 
viços de Process Monto do <1.1dos 7 

1 Re!Orlll\llação do do1110nstrativo so 
bre classitic:Aç,:ão da rcc:eit• a! 
recadadi!l em confronto com "' es t,! 
mada no OrçMiento vigente; 

• Colet4nea :1obrc normas do adm,i 
nistraçio tinaneeira, contabill. 
dade e auditoria; 

Retormuhçio das nornias pe~ra co!l 
trela dos dt:staques e d.u prov,! 
sÕM, inclusive sugerindo a medi 
licaçio dos r:;odelos oxiuontfl; 
e a eri,.çio da nota do anulação 
de destaque; 

Controllt e tlaborllÇiO 1!\onsal, c!e 
uentlrios de c~ditos •dic:ion,e 
is autorha4os o libertos: 

PAftcer :sobre as despO:IIAS rcAl,i 
udas pelos .ser.tidorl!s tora d11 
aede de trat.alho, quando viajol!! 
do elfl objcto de UI"Viçoj 

Hona.s paro encarrAift':nto do1t ope 
rações orçwncndrir.s c tinoueci 
ras 'de 1976, relati.v~cnte ::~; 
F'wldos Cspociai!: o ~ r~tituiç~o 
da receita orçan11'Jntf&ru; 

• Elabort.ç:lo de demonstrativo 1,2 
bro a arrceAdD.ç~o do I111po~ao de 
ImportüÇdo nos .1no:o l~6tl .:a l!)?G, 
elft •tcndimonto .1 pedido do mni~ 
t6rio d~ l'Nvid~neia c A:ltitt~,!l 

cia soc1~11. 

.. o controle dos dos t,,ques foi tos 
.\conta dos cr~dlto:s orç~mcnt~ 

rios !IOb coordontç':io central bc; 
como do IUll cxec1.1çdo; no decorrer do 1917 1 td como, vc:,ft .tcontt:ccndc nos 01 ti :nu~ •nos, 

çlo d.l politica cc:onG:nic.:a foi loa~to:nento marcada pcl• rroqucntc utiU:n•;3o 

.. o est•balocimonto de cada.Hro, dos inttru111onto1 tributJ.rio~". 

contendo informações mensais ~.2 

bro A eontribuiç:io quo a Uni~o 

devo ao rrogr&~~~a do Formaç';;o do 
ratrimOnJo ·do Servidor 1'6bl i c o.. 
rAScP! Lei Col:"ople::~onttLr no 011 1 

drr 03/l::>/70); 

Atos ad..lini:ar~tivo, e nori!IAtivo:~, bah.ldoo:; c:m 1977, 

:r.1rllll! 4ltllraçÜ,;r!õ profund:t.:; na ovoluçdo dr1 ordc.om ocouO:nica do ra1a, 

Dc:ercnn-lrri no l. '"' in:tituiu o O'lt1mulo fi'lC.ll oh cmpro!las do 

aia, •n~tdianto aplicaçÜ~tt do Imposto Sobro t•rodutos IndustrlAlir.ado::, na 
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· ··rll'.s da cr6dito de 9~% dc:osa in:poçto devido em cada etapa normal da apur! 

.•.. ~·· o abjotivo fo1 ac~l~rar A ,.xpans:io do parque ddurdruicu bruiloiro, 

Foi reforr.~ulado o trata~enlo fhclll das paquen,,~ 

comcrci.&is a tndu~ariai:o, e~tabalcecmuo-:o mccani:tMO ~c trihutoaç~o Gi.'ll?l,i 

ticadil:t parA .:u que Oj:'UTa::l pelo t•agimo do lucro prasumtdo. T.ll fo1 per:':li 

tido pela Lo i nt 6.~63/77, e as empresa:~ o~~branaoidas tor.:~.11 di:;pen!.ad.1:; dr. 

inCur.cr.1G obri;lt"Õets a:.:s!l6riA5 e ralativ.:~rr.cnto oncros.l:t 1 redu<tindo-:;a 

al1qnou do I::~~osto det r.c:ndA, ~o Jt Dar.l 1,~~ da rnceita hru~A. Por :;ua 

va:, o Dacrll:tc-loi na 1 • .598 reformulou di~pCI:tições pcrtinento5 ao i~po:;to 

de r.uncl11, <10 forr.~.s A oldlpl.t.-lllS c\ filo!>O(l,\ l:nplolnlud.l pc!.l LQi d;~.:; :Qci.~ 

d.ld1..'5 por AÇ,Üe:;, C O Decreto nt e1,101, de 21 do de1.c~bro de 1977, p:-oc~ 

rou aperfeiçoar .1 lo~1slaç:io e a 11d:.~nistraço~o fi!õCAis, 

O GoVf.!I'IIO -'1\ilnteve a p~l1tic.'l de ost1mulos .l:t oxpcrt.lÇ'Õe:; do 

pro1:at.o:o m,mur.,u:radt:.IO, r~«:.ltivou-se o controle do1~ expo!·i.tçtíu:;, obJClt!v.:~n 

do~~:e a redu~:io do d4tir:it d.t b.ll.;uu:~ de P·'O'"'"'ento:l, c o oecNto·lcl nt 

1.598 parr.:it.~u ,ls em~l'C:SA:..c:uJO controle :;ej.l de residc:ontc!:. no ox~orior 

1 detc:rn:inttç-~o do lUCI'O TC!oll, Plll'l:l e!eün di! di!"u:ir os dividendo!l fixo~ 

du açÜo:l l'l'l.lfcrllnci .. i~ oriund.lG d4 con\'crsiio de C:ll\l11;'6':;ti;r.os oxterne.:o cm 

eapit,,1 acicn.1rio. 

Pll'rlnoUII.l.~t!u • orientaç:io que dot.r;1'r.dn.:~ o1 rc:duç-::iu, no:; f1~r,crO!:. 

c~.:::..:uc:i.li-:, t1.1 inclt!•'ur:i.l do u~r. 

YO ll!l !:,e!JUilltiJS Ali ('t.IÇ'Üo.::; fiU liU<.: ~C rcf~:rC ,S ótllmini!:tr .. ~·:io 

no cxcrdeio de 1!117: 
tin~nccirol, 

a) rr.'ttlid~s lt•g,li~ com rc:Iluxos dirotos na h.rea 

!:.Gc:io-econOmic:A; 

b) eorrcçõcs e inovAçÕt:S n.i !re.l dos incanti.vos 

fiscais; 

poli tic:a:: 

mcmetAri.,, de invc!:tLnento o do contenção :Se 

deficit u:;~ COIHol corrcntu; c 

d) outr11~ mr.didu da olporfeiçoar:~ento l~ai::loltiVf.l 

e ,admini::traçdo trllmt.1ri.t.. 

No referente .!os p'rovid.:lnc:ias do c:onteôdo econO;dco :;c.eiJJ,J, 

ho!.lvo o limite do dcduçC~:; do Ir.tposto da Renda parA •1u!]ul.ois (de Cr~ .... 
7.200,00 pAra CrS 101.0(')0,00) a os gastos com instruç:io (de Cr5 8.ooo,co p,lr.l 

Cr1 1~.000,00 por p~sso.1), Fur.lm acrê~Cl~O!õ cm torno ele 66, G~ o 87,5::, rc! 

paetiv.smcnte. 

,oi, ainda, ccncedid.l i5ençio do r::~:-o~tu dr: ner:O:.a, unto n.l 

fonte co;r.o na dcclaraçio do rendimento:;, ao rec{IU,o recebido do flli.ltlQ~ 

da prcvidi:nr:ia ~OC1Al, E modid45 foram b.lixad•l!õ, no sentid-' de r:'l(,ntc:r te 
ra do AlC.lnco do IR os contri\Juin\es de baixo ~ .Aúdi.l rendc~s. r.nquanl•, 1.:!, 

so, pcr~i tiu~!:.e a corroç4o de 3~% do Imposto de r:r:nd.l retido na fon~e. 

tlt\.11o de antecipaçdo do ir,pollto devido n.1 doclarA<,.'io de 1978, 

QUando ,l.s di:t::orçÕe!: eY.ist~ntcs net sctor, o Dcereto·lei. n~ 

1.~63, impediu que luero!l auferidos CJ:I invo~timc:nto:l :-c:o.:.li:.11lo': co·~ fl.ll"!!!.:, 

las do Impo:ao de Rond.:., fos:tel!l tranfcridou p.lN o exterior. 

ForAm, tA::IbC.,n, dllat..ldos os pr.1.~.0:1 dr. invcctlmcnton, n.1~. 

4ra.lll d.l SllD.UI a d"' SUD!:HC, 

O Nh ir.t}!Orl.lnto inccntivn tir.e.:.l p.1r.1 dinal!:~: .. r o p.lrp•..:, 

sidcr(11•g!co do·r.lill foi Cl'ildo pr~ln Cccr,·to-ld nt" 1,:,.,7, dC' lA do ,,I•:·Ll 

de 19'/'/, 0 Ot"lj• ti\•o dlo'::>:•: .\tn lr:JI':\.HiVO ((li. ,lo::~C'!jll.' •r 01\11,\ l".th.ll !:llp}. ·, _ 

toll' do rccur:w11 ptlro\ 11 orecur,:io du rro!JI'o1PIItl tlllh.•rúr·u~co, te11dC'I t'ln vi :ta 
qut' .l!l fonl1JS 1 ~'nt:iU eJri~tclllClt C'!llllV.l!ll !10 I:'IO~lt.lnl.\o il'l~il.lfiCll'lltL':l, fu·::~L' 

pal.:~ llmi t.ld;., c .. ll.lCido.~Uo da gcr.lç:io do rccUt't>OS PI'~PI'!O:l, fO:O'il) pd.l •hf,i 

CUld.\clu dt:: oLo~l'ni,':ÍCJ du recuroon do tcrcoirutl, L•on dc.:::L•rr~ncttl do~ .,1 to:. n!, 

vei:; do cndtv!tJ.nc::nto "pro,cntddo pelo !lotar", 

Foi i !'I!:. ti tu1do inco11tivo fi~C.ll aos fiMnCt.lmCntos qut: 

DIIDE e/ou outN!i institulçÕ!!s fin.:~ncolrA!õ foder.li!õ conc:cdu~ Ao:; tlCus ag~·!.!. 

te!:., com a flnal1d.1de do s~o~b:;crovcr 111;Õ~!õ c.n· 4umento::; de CApitoll de er.r.:·_s 

us privadn 114Clonai!l ou o cmprl:~tlmo a llClOnl:ttAS pllr<~ f1ns de lnt1..'1:".ll,!. 

ução de colpit.ll. 

Recu1':oo~ ortgin.1rlo~ do PIS-rAsr.r foran C.sMll:! .. H.los p.lf·~ 

vor!i:ÍCs f1MnCClr4:;, M rormt'l do oH"JUISiç-::io d~ açúe:; ou dcbVnture:: 

ve1s (Duc:-r~:tc nll 79.4~9), oni'Juanto c Oocrr.to-lcl nll 1.532 autt:.rl;:cu, 

30 de junho de l~7B, A ro.lval i.lç~o do~ bt•n:. do .:1 t ivo l."!IOilJll ~-·Hlt • .1c 1· "' rJéoo; 

limite:; d4 corrcr;:io mur.ct~rlll do auvo, dtl.- o V.llor !jo merc.:~.1:.., lndcj•.L.!t.·~ 

ternt·i.tc do rer.olh!:n<m:o do u.po~.to sobre o Acr~:.oclr.:o:J d<::~ V.ll\.11' di.·Coi·r,·:.~<.· 

dt1 Jo:t·.:id<'l, I:ts:1, P"l"o\ o-: (llOJCtOo; f"I:'IOTlt:lrH"l!: de l>r.:j're:o.l:: cr.-:r.;-tz:.~., c ·!1~ 

e:n ili'(.:1,0VCI" cx~.:11~:io t.ic :tU.l~ .lt:.Vld.:ZC•::s, ,':1,~<\~.:r.te p:-:.:;t'.l:r . .l:o Cc. rcor.,;o~!,~;:"l. 

ção c;ou r.:odcrni:AçãG, com recur:;os pr6prius ou de entidade ol'ici.t.l, 

tad.1 dirQta:nente ou atravf!::; de seu::: a9'cr.tes •. 

') orca::~<!nto I!<! 1977 

O Orçamente Ceroll di! Unido p111ra o exerc:1cio financeiro de 

1971, llpro\iado pt!la Lei n~ 6.395, d~ 9 de de:cr.~bro da 1976, estimou a 

ceit<'l crn Cli 2B7.~40.SJ6,000,00 o likou li Oe!Jposa e:n l!]\141 •nontante. Nele 

ficou datinida a rocej t<t e a dcspc~a do Tesouro NACl.onal, de Entid.l<1r.s da 

o\d•ninistraç:io Indiret.l e du rundações instituid.ls pelo Poder Público. 

ros: 
A compo~içio orçolrnent~ria fico\.1 .usim formolild.:~, em cruzei 

Reccil.l do 1'...:-:ourn ll<lt'iOMl 

RCC'ei tols Corrc:ntes •• ,,,,,,. ,,229. 807.000.000,00 

Recei t.ls do Capi toll, •• , •• , •• '"·--'•~7~·~oo,o~.o~o~o~·~o~o-''~'~'~·~·~·'!'~.o~o~o~.~o~u2o~.o~o 
R«'eita!l dt: I'AIIrlt!> Pont~~ (F:ntidJdt"!! dtl Ad

•ini!>trtlo:S"·~ Tndirr.tA c d1o; rund,.çõ~o;) 

necu.i.t.t.S COl'lColtOSo,,,,,,,,.,, 20, 281.410,0C0,00 

Rocei tas de C.tpi t<\l, •• ,,, ... ,. 37,365.1 :l6,000,oo ~7, 6<16, 516.000,00 

T(I1'AL Ct~llL ~~<10,c,JG,L100,CO 
---=-=~;,;· ·----

~~~ 
Despe•J/1 d'J TC'<~c:uro lladoMl 

D~sr~~sas corrc:n te:. •••••••••• ·135. 89 1 • 574.lOÕ ,oo 

De!:.p<.·sd de C<&j"litAl.,, ••• ,,. 21.996,<!2o;.qoo,oo ~~q.Aq".noo,oou ~:'1. 

Proqra~:.:,;:in .1 conta de Re~ur!:O!I d~ 

OUtra~ ro!'lte!:. E?.!tidades d<~. Adllli~ 

nutr.,eli:l l.l! :-et.l e Indtret;'l o Pund.J.~~ 

DC!iJIC~oa:; corrente!: ••• , ••••••• Jl:;. 381.741.100,00 

Dosp<.'s.u da C.l~ital •••••••••• .;4:!,21i4.7'l4,1JOO,OO 57.646.~.,.~ • .-:.oo,oo 

TO'J'AI. c;r.r,AI, ~"~,;._,_r}~~~ 

t do notAr que a t.el do:; Hoiot: da 1977 ndo deixou e~t.lb~ 
leeidA qu01lquor p.u·cula relativol o1 operaç-Ões' de crlldi to, Enll'ClllntC'I, 

0 

texto dA 4UtOI'ic,;,;:iQ (art, 6!, parAgr.t.to Cuüco)()o1r.l oper.1ç-Õc:: de 

or(:dito, .l conto~ d.t Antoeip"ç:io da Rcc:eita, at6 o llmi te indic.ldo p..:l.l 
Constitui'.·:;o. 

roram 1bertos c:r!ditos adic:innais, 1ega.lmente 

dos, e i trodu:id.ls alter.tções, e11 virtude dos seguinte' ato!>: 

a) A Lei nt 6.471, <te 29 de novembro de 1977, 

A\.ltOri ~-:t_ 

publie11:b 
no .DUrio oricillol de 30 do me,mo mf'1, que 11briu o 
er6dito es{'lecial A tncnuos Car.li:t d.1 tJni:io, o!:t.lbct.s, 

Ct!!.l que os rK'ur~o:s net:C!:slrio9 J !:11.1 execw;~o serl.''ll 

01 prov.:-niuntt>~ l!.t inCOI'I~ut-.1~:io, co.'•no 1"\.vdtu d' 

tJni~o, da pncel.J corrc~rondento a opçüc, par.1 inccntl 

VO!l fhcal.!i n:io ro.,lir.Ad-'5 fl1!'1o!l contribuinte!!: 
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~~~-------------------------------------------------------------------------~ 
b) .\,Lei nt 6.4B4, di! a') de dc:cmbro de 1977 • Diflrio Of.!, 

cial de 06 do mesmo 1ROs e ano, q11e abzoiu. er6dito 119P! 

cial ao FUndo Naeion.Jl de De~envolVi.nento, cstolbClteeu 

que os recursos ntcells.\rios .t. su.t execuç;io doeorrt~ri-:~.11 

da arrccadacio do adicional incidente soDre as ta rir as 

de traMporte dreo do.11ftstieo, 1Mtitu!do pelo Decr! 

to-let nt 1,524, da 14 de fevereiro dC! 1977: 

e) A Lei. n11 6. 489, de 07 de de:tcmbro de 1977, publicada 

no oiirto Oficial de o'9 do ~~tsmo mlb e anc:, que •briu 

c:r6dito e~pechl .10 ru.ndo Nac:ional de Detcnvolvimento, 

aenniu que os recursos neeesdrios .a SUA execuç:io d! 

.corrcrhm do rteolhír.tc:nto ao Tesouro Nacional de val~ 

res dos resultados atribuldos a· Uniio nas empre~a:> p~ 

blicas e so.:iedadts de econo1dA mistA lc•h.•rAis; 

d) A. Lei nll 6.1!90, d1t 07 de de.t~:mbro de 1977 .. Di.\rio Of!, 

c:ial de 09-·do mesmo m~!> e ano, que abriu c:r~dito cep,2 

c:ial a D\cargos Cer~i!i d.a Unido, estabeleceU que O!> 

:rec"ursos nr:cesdrio!> .t. 5UIIo cxec:uçio deec,:-rcr·i.s~ do r! 

co:.hi111ento1 o~o Tesouro Naeion11\ do reGultado J'l11<1ncuiro 

dA '"C.SIIIpanha do OUro para o Dcm dO Drasi1"; 

e) A L'!i nll 6.50~. · d(' 13 de d('1.l'·11bro de 1977 - Di!&rlo r:r.!, 
ci•i do lei do lllc!>rno 111es e Ano,· 10 dlsror sobre u ati 

viCiades c Sf"rvi;os tur1stiC:'=S 'l C!>t<'!bt:-lcc:er c:ondlc;Üe•.; 

para o GCU runc:i..:~nAmcnto e tiscali:aç:io .. 11tcrando a 

re:do1ç:io do art. ll do Decreto no 1.439/7~ .. 11of~niu que 

as IINlt"' aos ir,rruorcs at-r.ta Lei ccraa"' illlflO:tM ll!:. 

la 'Dinr:,\TUR C' recolhida~ iiO TC!>OIITO ll.lCiOnlll, CO:liO TE, 

ceit.l cv.:ntua1 d<l Uni:io; 

t) ·o lll.:creto-11!1 nt! 1 •• !181, do ~J du noVt.'fllhro do 1977 

Di.1ra(l otici.:al de ~4 do 1110!11110 mO!> e ano, ao excluir a 

apli.c.1~:io du art. 11 do Dec:ruto n'l 37, de 18 do nove!! 

bro de 1!/GG, no!> C:o'l!:O!õ que e:;pt'C'itieol, C)Ctini]Uiu o~ 

erMitas tribut~ric!> ,ll constitu1dus, inclusive ns 1nE_ 

c1•i tos co:no d1vl.dA ativA da Uni':io decorrente~ do!> 1,! 

pu!>tO!> de Jnpcruç::ão c o;obre Produto:> Jndu!ttrial i:2, 

do!>, pen.:tlic!adt."s c Ol!tros encargo~ legai::, exigido:; e:n 

virtude d.S!> tr/ln!>fcri:!nci.u de que trata o art. lV do 

referido Dccrcoto-lci; 

'3) fi Lei. "' G.4o13, de 26 de setcrnhro de 1!177, public:.sd!l 

no Di&a•io otic:ial l!u 27 do 1nesmo.mOs o .lno, quCI llbriA 

crl!dito l'!>jWCÍal ao Pundo N<~ciona1 de toc5ctwo\\<i-,cnto, 

dispO: qur. o~ l'I!CIIr!IO~ nc:c:e5rc\rio .\,sua cxc:cur;:i~ s~ 

riAm aquele!\ provcmientcll d" altt'l"llç:io proct:dic!<'l na 

dc!>tir..lç:u dll ro~oitl:l do l•npo!;tU Onil:'o GOI.irc Lubr1f.!. 

elltltC!I t:' Corn~U!Ittvci!> !.1quit!O!> U Cl~O::oe, n.s fr .. r:1J l\1 

n,·clf:lo-le~ nr 1.511, d,. :!8 Jc de:.c::~t.ro de l!l"i,~; 

h) t. Lf>i ne G.~Ol, do d7 ,dr. de1.embr·o de liJ77- lllfi•.io orl 

cioll de 12 do me::mo mil: o ano, quo .tbJ•iu crU t t.:- l't:r:; 

cil\l a tn:.Ccl'.li!.•!:1 Uni:io, e~t..'lbelect·'.l que o::. rc:c~rse~: 

np::c~~ .. '.! iot~ J. ~\.1."1 eXC!CIIç3o ~t:TiA!ft )!l prCIVC'IIh~ll!C'li du 

produt\J cb~ divitkndl"l~ atrii•Ü1do~ .1 Un1do pclol !>U.l flll!. 
fl."!!.l?.Onlol 

S,fl,, t·~ eonfor,,i,:.,dc cc:r-~ o art. J~ do 0CCI't~to-1l'l no 

1,5:,.7 t!c 1n1: 

I) o Dt•C!!ilU r. v 7~.105, rtc ll de jllncirCI de 1!1'1'/, ruhl tr:'.'~ 

do no r.•ltl1'10 OrlC:i~1 de \;! do ltiC!lniO m~ll C M\0 'lUt: 

criou''~ ro11c:J.11 ttlla,wr.'.l do~ 1'crrit6riu~ l'l'flcL'•1Lf, 

do ,,·r,JJ••\o de f.e>!iJ~ni.l C de T:nrtli~l:l 1 lr"ncf.,.I'IU ,b rrr:: 

rid,l~ un\.1,1:11'!:1 c) .lCCrvo p,ltrinonj;~1, o~ 1"C'I!I'!'~t•:< O t·~·~ 

dite:-•: IJI"<."ol::\l'Tit.~t'i01'1 0 l'1'!l!',1Cl'f;t\1!H'nt,',1'10~ C rill,\t',Ct'i:·,·' 

cl.v. r·· T•~C:l\'.1': (:.r,,rd.,~. T•·rritor1.1i•.; 

j) (I D'•er~ln "" ~~.J(jA, de Ó~ do março du 1977, rulllH'.'ldo 

ru:• Di:.l'ico cric1.1l Jo.: 10 du mu~nru m\b ~~ .1no, di!:pC:. qu<J 

CJI'"m.l 1/.lcicm.ll do Alimcnto~ç,.o c 1/utriç.io- rr.o:Mtl, nJ 

f'o\rtc l'<:l.lttv.a AO Htnl.ttl.!l'lO •h rrovi<!0ucl.:t c A!:~l!l 1 •":! 

c:ia socioJl, c:orroriAon, no c~ecrclc:io do 1977, por conta 

do rundo dtJ Liquidc:t da Previd.,neia Socioll at(• o lim.!, 

lo de C1l ':!26.!)!JG,OOO,OO, o referido chplo:nll l•·:JoJl era:! 

bclcccu, ainda, quo t:criD. inel\.11da nA p!·oru!õlol orç.s:n~n 

tc\ria p4rol 1979 prcvisio de; rcr:\.IT!1')S dc!>tin.ldc: •' rcE_ 

urcir o mcneionllc\o rundo; 

l) O Decreto nll 79.G>;;9, do ,f5 de maio de 197'1 - flikioOf.!, 

c:ial d~: .óú do mu!>mO m(!!õ e ano, ao ·extinuuil" a:.lahelcc:. 

mfOntoG fabris do liini!>t~rio cln Exf:rcito, tr.:an!'t'riu P!!. 

:ra a IndC!!>tria da v.atorlul O•"Jl icCl dn OI'M>il - l!:~1::t.,o:: 

bens m6vois c imóveis d,HJUC1<.~ esta.l.tc.lcctmcntu!:, C!> d.!, 

reitO!> o1 eles rc1a.tivos, a:-ru1o1do~ e avo1li.:ado, c:c!'lfu;: 

me; de5p.Jcho dCI Ministro do t:~;.:rcito, Jlll~•liC/11\{' no D~~ 

ri~:~ Ofic:i.:al de 24 de outuko de 197J, bc::~ c:v-:~o o: 
OJ.crl:scir.~os .:lcorridoc entre o1 data do Arl·<Jl.l::l~·:Ho c o1 

d4 cntr.ld.l c:n Vi!jcr do Dccrc~o ACll"ll Cll.Jdo; 

r.1) O Cecreto nv 79.723, de 24 de maio de 19'17 - DiJ.i·JoL'!'I 

ciA1 de ~:i do mesmo m~!> c o1no, ao tro~ncfcril' l'"l'.l o1 ~·::, 

deraçlio d.lS ESC01il!> Pec\ea•,lis Isoladas do E:sf,l•~U do [;j ~· 

dP. Janeiro o cur~o de tiu:o•!'.&!> do llu::,~u lti:otGt•icu :1ac•!:! 

n.ü, tro~u~furiu, tllmll~r.~, .l.r'[UC:lol f'!•t.h:l"',lt;';;'o o o;,·,t~':' d:o~. 

rccur:oo~ ccusir,n.ldoc no orç'.Jr.'.•:nto d~ 1~77 .10 f'ICJ•~rl.! 

mento du As!:untO!> 

n) O DCCI'•HO nll 79.9l6,de l::!J.:julhude 1977- oi:trlO ut'.!. 

cial de lJ do r.'.t•o:mo mO!> c o111o, olutnri:nu ,, c:ono:r·~/l·"' 

de 1\lls!li.o ao 't'•.'l'l'lt.6r!o'rl!d•:rA1 dt.• l~.:rn.:~r .. :~, 1lt'! ::2 
rcnn.l, .\ cnnt.'l d.J re::c1'\'1 eunr.t.it.u!;J.l cor:~ J'••::~:t··:c'' .;., 
t'undo t;:;pccl01l .l que ::c refere o oll"t"uo- :!:;, itl"!:n111r, 

d.:t co'n::titui(";io, 1co;t.ir•.ldo a !1n.:tncio1r o~ invc,tilr.t•n

to~ rrc:vi:aor. no rro!Jr<~•na da Ai•1ic:.lç:io api''W.ldo pd<~ 

!:CCTC!lllri,l de l'l,1Tli.'J.S~U:ntCI d,\ r.rC!>ld.,r.Cl.1 dJ J:l"!flÚII1l 

Cdj 

o} O r.~c:rcto no BO,O')ll, de IJB de, ll!]OlitO do 1')77, p\.lh\:c:! 

do no Di~rio Oficial de /'J do mc!:mo ~:~e!:, 010 in!ititutr 

o rrogr.1m.1 r:.&c:ion.ll de: Dc:::Cn.\!olvlmcnlo do Artc::;uJJto, 

defini \.I que u rüni::tL•I'io do' Trabo1Lho de~tanM~ rc-cur 

so~ prowm:~ntc•:: ,do :c" orÇ.lr:' . .:Lto p.u-.1 uUCl.lr .a l~ 

p1c:nt.'ntiiÇ::iCl do PrO~ro1~.1; 

p) A Lei ·nv 6.460, de ~7 de novembro de 1977 .. DiArio Of',i 

cial de {9 do. mesmo n10s o Ano, :rotitieou, sem e.,uo, .s 

Lei na 6.395, de fig de de:embro de 1neí, que estimo\i a 

Rocei tA a !bou A Do!lposa dA Uniio para o oxerc1cio do 

1977; 

q) O D•Jcrcto na 60.631 1 de 20 de de;.,cmbro de 1977 - Di!, 

'rio Ol'lCi<ll do 2') du novembro de 1977, di!lpO~ subru 4 

Olltr\.ltUN W!>ica do HinutOrio c!a A9ric:u1tura; 

r) fi Loi nt G • .,7G, de p't de du;.,c,nbro de 1977 .. Di.Ar1o Of!, 

cial du ~'j do mo!lr.lo mOn o auo, o~~utoru.ou o podllr t:1wcu 
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tiVO À ti"M!lf~rir AO EStAdO dA P<lra1b4 O Colú!}iO Agrl 

cela de C-ltoltr do Roch.l, c:~tabcloceu que a Uni~o, por 

inturm6dio do Hlni:a6rlCt d4 E:ducolç:io c CultUI'.l pru~:t!!_ 

ria l~~t:!OiGt~nc:iA t6cnicA o flmmctiT4, nos limite~ r1ol!l 

pouibtlidAilO!i orçllmcnt.Srio:~.!io do CMtrc1cio de 1977, 

objntiv.:~ntlo A recuporaç:io do prMio do referido colf: 

gio c li •. HJUi!i.iç:ln do cquip.lmonto c~cololr; 

') O Decreto n~ Dl.llG, de 22 do dozeonbro dn 1977 - Di.\rio Of.!, 

c1Al de 2:1 do 'dazconbro de 1!:171, e:~tt!lobtlccc:u q~c O!: rccur!i.O!l 

dA uni4o dc::tin<ldO!õ ao CU!:tCio d.1 doo;;apropriAçÃo do ~1% da~ 
açõe:o eonlititutiVolS do capitAl do 1/ospiul NOSSA Senhoril da 

cnnc:oiçJc s.r.,, Ho~pital cri~to Redentor s.r.. c tto~pit.ll ~·~ 
minllll .:; .. ,,, correriam, no exoretcio de 1977, por conta do 

fundo de Liquido%. da PrevidfJncia soci.,l. O~:finiu, u.111búm quP 

nas proposta~ orça.nentt.riu para 1979 e 1980 ~erA inclu1dll 

prcvJ sÃo de recurso:: dcnir.ados a ro:;~:,ueir o meneionclldO 

rundo; 

t) O Pt-ereto no l!l.4ll, de 30 de dc2.e.~bro de 1977 - DiAric Of.!, 

cial da me::m" data, ao alterar o Decreto no 79.0~6, do 30 do 

dez.omllro de 1!176, criou a coordcnadoria do .usuntos Intorn!_ 

!louva anuhçõoa llo pAroalu do crÕdlto:l Allicion;\J.a. 

Al11nl 1 lcvando .. aa om conzotdoroçlio 4 ncea1to/Doapola aprCJuont..,d;a na 

Lo1 doa Meloa o oa créditol o.tUcion.lh aburtoa o/ou roQbC~rl:ou, bcr-~ 

como 1111. AnulAçÕoc !'lt'OccdldolD, A Doapetu.l. totAl autorlzildDo cornou 

C~:' ::Z~B.1~7.223,6~o,oo. Da IIIOV1monuç.io orçamont5r1a vor1tlcadol poilo 
aor olAbot'ado o ao~;~u1nto quAdrei 

DOIIflOS:•l fixadA no OtÇM'IOMtO 

Créditoc ftdJc1oM111 nbc.>rton 

o/nu Jh•.,hr.tt.os 

'J'úLill 

r.nulnç-Õo;on elo Créditot 

OOII'Lilll t:oto.l .J.ut.orh.,;l<l 

~~~'!.2 

22D. 094,000.000,00 

~!1_'/...:Z·~·!l.'! 
207, o;n .l o·1. 'í'··n, r. :'I r:--.,.___. __ . __ ._M_, 

cionwi~ de :oa::.d~: na e::trutUI'II b&~lCA do Hinutl:f'lo d4 SdUd~, 

nA condiçdo de ou!lüttncia dircta o imodlwta .so Hlnis .. _ro d-: 

Esl.sdu, E:;t.,!.•clt:c<.•u, a1ndJ, que .J.~ coordcnt~don.ss de ::.sC.dc 

fl."l:o::..ol'ia.11 o1 dcnon1n.sr-~c CoordcnAdori.s~ Regionais de S4\71d'"· 

01 crl:i:hto~ Abertos c.n 1977 elev.trd·~-~c. no cxcrctcio de l97i, 

a Crt ~7.ciB3.107,550,00, como se"& 

suplc.,ont.,re~o o o, ••• o.,, ••• , •• ,, o, o, o o 

c:sptcic~i!i •• , •••• , ••• , •• o., •• ,.,,. o.,, o 

'rOTAI 

CrS --
_.7o 7~C..<'j'7oli:!,•JC 

2.:.2!~ 1~1.:...'~": 
57,66., .1 (o'/, ·~• :•,r::. 
__.----~ 

os crt:4ito~ e'n rc!c:r'en~~~d;-c;:-n-·crúdltos co:;.po;::··.:! 

tOrJ.o~ oruu;do:. ~ "m.&1aç:io de dot.,çf:ies orç4.nont~rl45 ou do exc:clõ!lO U.: 

•rreco:ul4Ç:Ío. 

Convóon 5Alicn:o.~r que, pclw l.Cl dol'o He1os (art, ,7C) o poder tw.l! 

cuti\'O poJ•.·riil·n abr.n c:•6t1ito::; ::;uplemcnt.ucs A.tl: o hrnlte de Cr~. • 

~7.~0B,l07,2C~,OO (2o:; do totw1 d.t De::;pu:od ii.x.sd<l)o C 4 l.Cl nw 6.4:;.~r.~c 

1~ de nov.:.n!Jro dt: 1'77, por ~U.t vc:, .autor1.:ou." o1bcrtur" de crl:d1•.o·• 

suplc:.~~.:nt.ll"l!!i at.'l o li•nue do Cr~ 1:!.1,0.~00oOOO,OO. A cobcrtul'ol do t.U!: 

Cl'l!ditn!'> f .irou, t.,,~N·:~~, previ!fta: no pri:r.rnro Col!:C, IIICdlolntc .l co'l'.rc•~ :_: 

ç~o d.c rl·cur:o:: no :OCJUndo, com roc\a·:.:tl~ provon~\:ntc:o do cxcc:;~o de 

olf I..:O:Jd.:!.\,'~-'o 

Ar.•::~ .• O f:~··::~otivo roc.Jr;l'lol tCJr wb.::·to Cl•:;;dao::; ilt~ o limite G~ 

JJCoDUoiiGf 

l. ~!:~:~~:i:~J.~ 
f,f•'·lo.~o:-.r,n<rf 
1,1•~.\,;lr.I,H'~ 
J, Cfll, 'II;J,'JD!I 

/:!' ,·1 /'I,.~., 
e.~~. 1:.:..:ca 
::~:lo ,t:tt:, 'IOD 

l.Jilo~~·iofof' 
~.1/, .~:·•: • I : J 

J,tl.'·loHt:o~.Ht 
//ol 0 .1.~;oH'O 
1H:o7fol,~CD 
la,l/,1, /JI 

fof,~!.1!.1l,IIU 
.So,/:11, 7f 1,/.t I 

f:~J.;:ln:g.t 
· f,/,D/J,/:!11 

l.f~l •. •t•n,(!.11 
1,1/fl,ff,l,~IJ.: 
f,f/dtoH3,1'!'tl 

.UI.DDD 

"'·'" 

Z1~.1U,JDO 
J. FODo lf J.Dt.O 
t.0~:,7l~.DIIO 

7D,.SID,llf 

Jlr..~JP,IIl'lll 

::~. ·'"·'"' u. c,:.~.fi:JD 

11, JCO.I'DD 
H.7H.:"J 
H.!ltr,.l;"O 
n.r~.,:-~ 

,~.· .. •.•• ,I'.·~ 
H.:-:~.r.•J 
;;, Ul',flíJD 

lo•a.(ltl,"'' 
1o $1 ~o 'I ,I o 1' ."I 

~r.~:·.:r ~:íU 
f.·lfl •. •.·.~.f.l4 
:, H .i, ~'-1ot.fl.' 
/,(10:1. ;.•.• .. •:oJ 

H>.llr.oS'J 
t.I/,7! .. \,N'J 
~ .. ,_ (:11,.'14 

l,Jfl.~·fo" 0 ,1(~ 
,\'d, ;,•~r ,/.; J 

J,o!lf,:.rc.~.\a 
1-11.,1::.~" 
7({,1(.t..~t"J 
.,O, 1/Jolll 

f,tH • .!f,,Uf 
7 ...... '. ~;~o~ 11 

~:~g:JH:~H 
~~. rl.•oHD 

1.~~/,,<T,•,õo'l 
,,-/1,Uiof.'D 
f,fH, 110.11:11 

OrD., a noco1ta G3t1madll aituou•so, como ticf'lu r:lOGtr::-. 

do, cm Cr1õ 22!1.C4!1o000,000,00, Se A Doap~Jr.a 411Cendc:1T:c, co~(• o dcmon.::, 

trndo, liCifl •.ncccaairill cobcrturn, teriA ocr.:~·t•iclo o ~<:JL. t.lc 
Cr$ 28.2Gl.22J.t'i5o,oo. Haa a Ld doa ~loio1, cr.~bOr.:. 1\a."'l l'ouot1r.•.rr o~ ft!! 

coltll, Clll aua r.::r"nt .• ,, ,,.'.:1ita 1 no tuxto, "c1:r.oa:.ú do olt'tC'C,uJ.,,;::a•, O 

~~J~""!.t. !lL'ur.w:.l~\'t-1, !IOn.,nto, 1oYilllo ctt1 o:on~o1 o r~ludlt!:l ·~· .. ..:c:Hc" , 

que Ucou r.1tundco Clll C1·t l:'.lr,o,20:0.'0C0 1 0U, ~C'.r1ld:JC'r~ 1G.07l.r.;!J,C.:0(1,':::l 

l'clo c •. {:::rto n•~ 7'J.OJ::!/7G, quo c:~t,,~·<'llc~:~·u :,:1 n:~n .. -.:: 
do O)CCICUt;:Ío Ol'Çoll:ll.'nt.Íl'iol o dur1n1u A pro']ro'\l'l,t<,'.il> f .llllnCIJir:l ,;,-., 1'<'::•~1. 

ro tlolcionnl fh'll'IL o CMNc!cio de l'l77, 4 rrc:l:.c:~ll <.lc C.:dK,, n.io :•ol!t•t ''' 
u1trAp.l:unr o~ Cl'$ 22!),0!)4,000,000,00, f.l\}1'0 !lO o CC.11r..;,r•-:-:cntiJ tJ.1 1:~ 

ccd~:~ o rorn1t1c::o. 
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HCCI:ITA Atlr';I;CioDA.DA 

POH Ull'tr.AO: tlA FLCir.riAÇ!.O 

1!l77 

l. 'l'rJ!<ut~r1;, ..... lO?,O~Il.OOO,O 
2, I'.HnrwroLtl.,,.. 79D,Onn,n 
3. l'uJur.trJ.tl .,.,, SU,DOO,O 
4, ,.r,lo!;(~ri•lu:1.ln Corr.•n 

tt•!r ............ l='':"r'lt.r.r:!,n 
5. 111\•o:~·~ ...... ,. .•••• ·;,;>nt;o.~ .•. ,.,u 

m:r:r.•·;•,, tw c,"'''''·"· ............. . 
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Sclcmbro de 1979 

11'1, r. c: o, o 
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t.Jlc:o, t~o 1!:177 lôOl::"o 1~7G. ::n:;l..!':t. t!o;;: o:;crc:c;.ú:, ç,:; 

wrrcc.J(]l,lll'lll, CCIIoO fC [»:lc vcr.&.!!r.'."l .. , r.:::; :lC'J!;:r.~c: 

lt••curr.o:; V!!,C\ll.\úo~ •• 

!.16.~•-l:'.r.se,o 

1.7?o.ru.~ 

orr,-.•f.:,mt? ,,,,,,, ,,, ~.2.1í1l.'l~~ .• o 
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~!!E.~~; 

Succdr. fJilr. o1 fl~:cr.H;l cl" Unt.io, olprc-:C'nLouo c::co"':~o 
de Cr$ n.71L,n.r.o,oo. I::tQ ii, 'J,n w1.:;~. d.:1 prcvuZioJ 

llcpoo~:.,-.l!.!c, l,.,;t~,o.c._:,~.:nt;~.:, no:; im!l~:ao:;;, .l llc::cc1~ol 

'!r1but.Zr1ol tl,, Uhl.'io r·an1C'l.couu cc~ r.:;,~·~ Óol nc<..::o:tw. i:::t.:1 !l.l:'ticn·.1Ç;:o 

tiroh.a r.ic!o, Cll\ 191(,, t!c ~0,3~. ~la:, r.ct1!•olril:·.•lo•:;co .:1 ccnt;r.llluJ.r,<io ll•l A!!, 
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Arrcc:ad<~çio Arrecad;u;io lõStl, cc:c~otw 

--------+--------1----1------:-------·+-"-"'.'!.0- Ir..l.':ll!.. 
RECEITAS COitRENTES 229 .ao 7. ooo. ooo :SZ.406,47J.<127 28.59!1,473,417 • ~.1 .. 
R~r:EJTAS TRIO:JMRJAS Z09.049.00D,COO Z24.68:,,Gsl.00ll l5.G:i7.6S3.001 

lr.~postos l!l4.J27,700,000 205,696.430,975 Jl,l68.730.97S 
!"'portaç€a ••• , , •• , • 
.:partaçao ,, , ,, • , •• 
P.c"c!a •••• , , , ... , • , • 
r~•ica •• , • , ... , • , , 
Jwrldloa •• ...... , , 
ro•1ta ... , ....... .. 

Proc!uto• l1u:u•trlal. 
c,:,rg~a t:l;tr1'ca ,,, 
n~uor11il da Pa\1 
Lubr~f. • co,.bwat,,, 
Cprr,fi.nanct~iraa ,,, 
:'l''!OII,'OI'Eof R!ldfl\Jo,, o 
A :r,·~. à 1J,1i.io c T•r. 

Tuas 
RECEITA PATRHIONIAL 
P!:CEITA J/lOUSTRIAL 
Tr,,·,::~r. CCI~RWTES 
P.ECtlTAS 01\'tRSAS 

RECEITAS OE CAPITAL 

u.ooo.ooo.ono 
100, o o.: 

Sl.620.ooo.ooo 

H,),U,160;1:6 
11.::J1 

7D.:IIS,904,G!IO 

:~o.ooo,ooà 1,240,1!'0,74~ 
11,770,000,000 :4,Hf,t19f. Uf 
JJ,«ao.oan.ooo ~~.ZJJ,7U,73J 

10.200,000,000 
1.000,000,000 
1.!00,000,000 

.u.ooo.oao.~oo 
1.aoo.ooo.ooo 
I,IHO.ooo.ooo 

17.600.~011 

l4. 721.300, DOO 

798,000,000 
· sa.auo.ooo 

lZ.ó!ll.60l.OflO 
7.20!l,S!l8,0UO 

87.0UO,OOO 

IJ,IJ0,10~.~!N 
~.UJ,IH,2R1 
2,0Gf.I1J,:•SJ 

:D,Itr:,Gr.:,:.J~ 
8,1D7,310.G&~ 
:,oJ~.os.~ • .,1o 

6S,!I1J,D11 

18.9!'10,222.031 
4,714.023.401 

46,91L2fl0 
14.111.7)8,;td 
li.71:7.tr>6,~!17 

1!18,&;"4,440 

J,JJ2.160,7U 

17.298.904.690 

J,9DO, 490, H~ 
f,ti7f,IH,J6f 
1,6JJ,1JI.11J 

U7,ZJD,6Df 

J:,J1J,Il7 

4.26B.9Z2:0JJ 

J,97b.D13.401 

1.4l0.116.Hd 
l.S71.SbB,S!l7 

Jl!.!l74,440 

7,S 100,0 

s.~ 91.5 

ll.IOJ ... 

J.~u.: 
2J, 6 
:~. 7 

'lll.llf,fOI .. J,J 
4J&,oo:.1JI - '·' 

1..:,7 
f,JJ1,JJ7,fU .. J:!,l 

12, I 
:1,601,9Jf,UO .. 5!,0 

JJ, 1 

29 .o 
.. U8,Z 

11,887,740 - Z0,2 
" 11 .z 
.. 21 ,9 

J2~. 7 

'·' 
31,6 

'·' Jf. 5 
H,S 

JO,J 

'·' '·' J J,: 

'·' '·' 
• ,l 

Atí.-"açà",d• li'"',. J,J/0,000 :0.1l1.DD5 19.~/f.8!1~ • J,11:',1 
O!ofrat Rr~.Cflpiral, 14,100,000 177,57 o,,•:.~r.1,,,: H 604.U1 ·,,,.,,: JfiJ~'~ : 
,:!";,r I~ I, C."tf' r~ D ti I'! O a, \---:' ~' ~"~'~':':"+---_:_:_.:_:.· :_:_:_ 1------_j ___ .:_:.:.:_;.:.:-r--..:.:~·:'1-----

_____ ,..~~~~~~~~-~ .:::~:~.:~~:~·t_.:·.·.·-'··'-'-"-'-·-'-'-'-----'--·'·-J~_I __ -_ 

1.1' i•· 
(;, :!' 
~~lo) 

lJ' :t7 
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RfCtiT/.. THIU'1MtiA 
DI~CHIIMI\'I.D•\ POr. TRifllJlUS 

1077 

fiCCfiTA TIUDVTAftiA ~~~ TIIIIUTOI 

"" 

011 l]rliUcoa rnunltlo• - todo11 olnbor-.1do:J pal.1 Inr~pat()ri,, 

CttrAL do F1n.:.nç.1n ilo t1ln1utér1o do'l r.:azon!.l.:a .. fUlrccr:m o'lptcuon~r pnquann 

dHcrcnÇ•l doo percentuais, qunndo compnradoc com o rcoultlulo nw:~iirteo. 

tntrct,:mto, " verdade õ '1UO o Imposto do ncndô, a pnrtir do o•crciclo 
do 197'1, p.uaou A rl'mranantu a prlncipoll fonte tribut.~ria, tlll o 
~a de rocur!loa que forneceu 110 Tenauro. 'I'OIIIou o l\IIJo:lr quo vinhA 
ocup11do pelo Irnpooto aobro rroduto1 InduntthUudo•, o •• tornou 

VOl!! 
1111ndo 

ef! 
pllr.l 

pollaOIIII 
caz instrumento da poUt1c.J .,conõmic.J, apa11nr dali tr;tnatorêncla• 
dimcntl•r o ootor prlv.Jdo, quanto aoa inccntlvoa thcolh d11o 

jurldic.u, 
Uouvc, no exerclcio, refor111ull1ç.io do trAtamento fiac.ll 

du poquonou 0111prcu1AI comorcln.ll e 1nduatr1011, modln.nto a dmpllCic!!. 
çio do tr!buto 'no cuo do opc;iio pelo rel]iJno do lucro proaur.~lclo, Tambftm 
foram toit.la altoraçõu cm rolaçiio Àl pouou fhlcu o acal'oou 197'7 ofg 
roc•ndo •• iloc;Juintol opçõon do lni:antivos filicAill 

FINO !I 

PINN1 
00 Ooo ............ oooooooooooooo ········•••Oooooo .... . 

·····················••o·······•oooooooooooooooooooooo 

4, OGl, 010 

lo416,54!i 

I!IJ7 

PlStTooPJ:SCA ••,,,, ,, , , , , , , ,, ,,, , , , , ,, , ,, , ,,, , , , ,, , ,,, , , , , , , 117 .t:51í 

FISl:T•TUniS:IO • • • • •,,,,,,,, ,,,,,,, ,,, , , ,, ,, , , ,, , , ,,, • , , , , , , 179,398 

Fitil,'T•II:I:P •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3,181,7otl 
ccm:s ........................ , •••••••• , ••••••.•• ,, •• , •••• , • J.lG.8B2 

EtiDMtn , , , , ,, ·~,,,, ,, , , , , ,,,, ,,, , , ,, , ,, , , , , , , , , , , ,,, , , , ,, , 

HODMio , , , •• •• o o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, o o,,,,,, o o,,,,,,,, 

PlN •• ,,.,,.,,.,,,,,,.,,,,,, 0 .,,.,,,,, 0 ,,,,.,,,,,, 0 ,,,,,,,., 

3'711.26:1 

513.9(18 

G,llill .:zs:z 
I'ROTT:ItM • o • • o • • • • • • , o, , , , , , , , , , , , , , , o , , , , , , , , , , , , , , , o , , , o , ~.:l.11.2.:.~~ 

Soma :ZD,:Z41,!'6l 

Peuon rhtca 
CcrlUicndo do CD:!I!"'rll do ru;õoa 
Docreto-loi nt:l 157/6'7 .. ,, •••o .... , ,.,,,,.,,,,,,,, ],4'70,9~0 
Docroto•lol n? 880/69 • , •• o o,,,,.,,,,, o, o •o o, o,, o _,_!.!..:1.!2, ~~ 

'l'ot,.l :Zl.'724.G!ll 

No monto donornlnl'lclo •outr.lll nocoita•• convém oblt"rVnr 
o lm['IO"to oobt'e Oporn~tõo• Fln.lncoiru C]Uo, no cxorctcto, produtlu 
cr;. 11.7~.,.UUoG!Il,ODI o lr.lpoato oobre 'l'tMill){lrtoc; do raiG.JI]oirol, com 
Crf :t,OJ5,00~,4.'70,00/· .l TolXA Rollovl:iri.J 0n1c:.:t, co .. A arroc:nd.JÇ'ãO do 
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Cr$ 7.,10.7!iG.123,no, ;, 'r.lx.l ilQ nolhor.:.~~.1 nt.o• 
Cr$ 2.G02.1l:J7.371,oo, cota da 

do rortoa, 
rrovh1Cnch, 

'~' , .. 
Cr$ 7.l118.H0.771,nn, ,, no\latt., r.ltrlmnnl,11., com o rccolht•:uonto da dtv1 

domloo doo !l.lnCOII OUC'1·1lll c dao Soc1u;J,,,Iun iola tcon01111.l ~U1;t;1, o I'JIIoli' 
{l[)r~t:.nntou ,, ••rroc~:od,,~.lo do Cr$ ~.51<0,0')'),-lftl,OO. 

I 
I 

"· I 
. I :• .. 

I 
I 

I 
I 

I 
i 
i 
I 

.. I 
I 
I 
; 

,. 

I ... 

:: .. i 

RtC[ITA Ti-:li;UlltH!A 

~~ 

, .. 

"' 

lm ' 
' 

I' IJ 

!5UC., 

r-

"' . . ~I 
.. ~I • 

6CI,,,~ 

I . . 
.. -/ 

Hf;:CEITA TIIIL:UTt.lilfl 

~ 

I 

I 

' 
I 

l \IOLI.IÇ.lO 11:1:: ,;.,w,:u•o",l:\ TIH:IUTC)S 

.~ . _ .... -· ------ ·-·-----_lJJ I 

M• --· ---·-- --- .JZJ I 

" .. -·---·--·---·-·-·- -- ,11_ __ 
/ 

.. l ------··vl··-
t • .. ... 

,..r:! ....... 
.-' o-1
-----t-/ ---=--

:: -~---~~- ~õ).<.:o . ~ ·: .. -
g:.:::.:,.: .. 7.:8:- -· ··~ .. <f 

C:o•ovlt;C•'•I' 
'H;!OVIU• iO,I"IL•:I HU."~If~U;; 

,u.oo.;;' rll!l\"•''"'" 
~·~o '":,mo-,:tlo\•1•~ 
•••ruur .. ~.\0 

'\... _______ _ 
O tl:c:'!l wnccr.1t.lll 01vcro,,n• contribuiu cn1:1 ,, tnpCJrt:'in~\.1 

do·Cr$ n,7B7.1Gii.~·flli,no, 11.1 qu,ll ci·' 4.~!i!i,olo1J.~l~,oo olL'rrc.lll,,,,,,.1 1'1'1·' 

!'.anJo II.JC1on.ll tlt1 '1'•-·lt•co~tunlc;J\Üollo 

11. flcco1t.l clo Co1nit.oll CCJmportr.u~r .. e do !orf'l,l cxtr,lt:.r<11:-o:l 
rln, cc.m o 1ncr~mnnto de e~&.~1. !<obre. o oxcrc[cJo nntcr1r.or, ncmlo o!l 

ccu11 valere!: exprú•.r.utlou pcl.1 t:rJbr.,nç.l do~ cllvitl;J nt1Y.lo 
Jll o 11'1r.or;to cxtr.1~orç~r:~ont::r1o tobrn .:. rropr1r•tl.JJ,. ':'c!:_ 

r1tor1n1 flur11l. cujo controle é a!'cto ao Inttit11to rl.lcionoll do Colt'llll~:! 

çiio o floCorr:~~ lli]r.lr ln {I~:C~,) arrocndou, ofetiv.lfllonto, . cm ,1 '177, o t.~to~l 

do CrS 464o!l2S,Ol4,77, do11 t']Ullill 80\, ou toj;\.'!1 Cr$ J71.~40.0ll,75 !~:tr;t:~ 

trnnG!oridoll :i!l r>ro!nitur<~D /-lun1c1po'l111, !1c.1ndo ou 20\ ro!lt:ofiL~·~ 

(Cr$ 92o~05.00J,02) 11o titulo do ·contribuiç.:io pllrol o II/CM, pelar. :a:rv!, 

çoa pror.tudoo. 
Nll raaUd;ule, c Impoatu 1'orrttoria1. nural .vr:m npr~r.c!!_ 

t4ndo cvoliJijÜC ~ubctnnl:inl, no docur~o ~o~ ~xorc!cio!l· do!l cinco Últ.:!'".C!I 
11no~o 11 [HI:'ttr do l'J7J, por c~t. .. •p1o, .:.tú 1977, co:nnortou~::o dn 

IJOI)Uinto1 

!orna 

ccr- 1, 01) 

Pfll;J.'tl':'::MS tllcr .. •• 'f'O'U,L 

1!17J ....... o .. 20o%2',42ti 5.240,60"7 26.u .. ~.on 

U7·l .......... l:!!.ot:J·l.G77 Jl.45Li7il 1 !i7 o ''i':..l'.-: -, 

1975 .......... ~7. 434.069 ~~. .J!illo !il7 l21.7t;:!.S~.r, 

B7G .......... 2°IJ.nl.!lf!G 68 .4-1!:.. !i96 J~2o 22'•, ~e:! 

1977 ......... o 371:940,012 92. 9B5, OOJ 464.9:!~.015 

Durllnto 1977, o [lrojcto de nc']uÚ~rl:o::.çfio rur.c!i,j,r1.1, c!=. 
t~onvo1vitl., pelo' y~:cr.~~., ~nvolveu ire~ ~c, llpro,;tM.:a·d.tr~cntc·, du~~ntc~ e 
cinqtlontõl 1R1lhÕo1" do hoctilr~o. no!orlc!o Pre-!cto é .:aplh::ulo n.1:o r.,t::.la 
do !rontc1rAo e/ou dcel.u"iidõ'l:o do 1ntcrt'~Go r<~ril il sc!]Ul'>;nç~:o c .10 tk~··~. 

vo1vtmcn~o n~:~cion.ü:o. Â êroc4, tot.1l.1:0'1v:& trint\l o trC~ l'ro)ctN :·~~~-.lli 

rioo, do!l quo~lls vinte o o1to r~,o cncontrli'Jilr:l r.Ol cholt:'lild.t r.,::~.:azÕn1-l !.c·:.< L 

Nc:oao ~~:etno ano, 10,6 mllhÕc:o 1lt> hoet.:.ro:o rntr~r;.::-. cm 

d1liqênc1A, P.:ar11 d1::crir.lir,.1ç.:io, ror,;.-, rcun.:.l!o:o :octc c no1o r.~Uht1;.:: .ele 

hectAre:; do tcrr.l~ dcvcilut.1!l dll Un1.:io, p.lril outot'IJII de lO.J67 tit.·JLo:: o 

Cuc.l do !:.1,4 mil hectAre~ t'or;u:~ tlcã.1flropr1o:Lio:~:: no cr.:~rS, Pcrn;~ .. :!•"JCI) 

Pllt'lln:i, !)•lrll atcnilcr :&O:o rro1cto:~ dr. tcLlintrlirJiçSoo tnr!'IJnto 1::~o, nu 
trnb;tlliCI de c~o~lon1::.17:io Q ocup11ç:io, obtevo-:oC" nlono ~K1t.O, ccn .l cor._:! 
truç:io t1c B2J,6 )'J:; do aotr01Jõ1:1, de:"J.uc.:aç5o di'! !:..111!) [).ucclil:l, cntr<.•l·' 
do 2,77G t.!tulo:o d,c!tnitlvo:: o II!ICI•nt .. lmcnto de 2o~50 !,,:"l{ltll!l,: 

O qu.1dro ::c'1utntc n~~tro1 .co~u'l :c fez a tll~trlh\1\':','i~ ti.,•: 

rccurr.n:; orlur.~or., cm c.uJ,, Unirllld•~ c!.'"\ rodct·.v;-:io, dil 1JU!'l·1ntiiÇ.in 1l:1 rolJ. 
t1Co1 t'llt'oll 1 cn 1'1771' . 

Ilt:1 Cr~ 
-~~----r-··------------· 

UnidaJcs l're(cl~ur:~:; INCRA. o 
d:l III~ 20\· ,.DTAL 

.F\:&Icrnr,ão ____ , ____________ _ 
Aarc ..... ... ... 112,:J.J:: 223.012 LÚ~.Q:iõ' 
Alo:7oa:· .. ,.,.,, 2.12~oltll Cll,ZI~o 3ofOC.f'IC 
.C"'"I';j "''''o••• '•13C,n8D 31,SZZ 11J,C11 
Alllu:umt>: """' 618.125 JCJ,U: 113,DC7 

~=~~2 :::::::::: '!:~·~!::~:. J,~:::~:~ 't::~:~;~ 
Di. ti' i to ~·adtJI'al l1lo c:u Uo DD1 :c.,. :;;c 
&G/tlJOíto !:<1"'0 , fo!IZ,JH J,010ol.16 ~ol52o.5!'l:l 
Co-lá: o"""'" lG,JZOoSJ.: f 1QCOo2J1 20.f01.1C6 
HoronJ,Qo ""'" J,UOoJ<ffl fZ:o511 J,JlZoBJG 
Noto Crouo •o•o t7oU7.CJ! ·f,!~J.30J ai,!I:09,ZI:: 
Hi"~= Cerd::· .. o u.u1.::11 1:,111,10: 63,BeD,OJJ 
Para """"'" JoOOlloGoiJ 7SJ,JCJ J,1tO,l!OoJ 
l'orai'ba ........ lloZJ:OoJl& LSUol!l 1,1Df.JoJ1 
Par.:~uá ""'"" U."Jot.CD Jf,,t7J 1•3PJ ;'J,JCCol'li: 
l'~"r•;~or,!.uoo ..... 1o19J,:IIB JoBfli,.UJ t,7t1,JU: 
1'1-QI/1. """"" J,#l:tofi7J 110,142 loJ.SJ,7JJ 
Río .:.ollorHI ,.,, J,JlCoJfD J0f,QI1 J,.UO.fJC 
Rio c.suz ...... :o.:!looscs u.eJ.s.:t:t 1<t.01Go::O? 
Rio de Ja".:''"o, JO,:i7.5.7Dl :t,l'fJ,3~7 JJ.UBo7lB 
RonJ5uín ...... , 30ti,CC~ 11,1C8 .11~.CJ:I' 
Rorcína "'""' .SJ,CCB JJ,fU C1,0C1 
St1t~tt1 Cn:aJ•Úta , Jf.76.5,JJS J,UJ,;iU U,f:OC,fn 
SÃo l'au%o "'"' 9.5,8i'J,<19 :J,UBolllt lJB,DtJ.B-:3 

Sere f i'U 1--'. (0.,, D!l~'-f-. ....:'~'~'~·~·~·~1 -j-....:'~· '-'~'~· ·-'-'-'-
BRASil. 311.9~0.011 

---- ---- ·----1.'--· 
rot:rr t Itu:r.1. "i 

V•rlrtr.a~uot, pon.,nto, que a carqll trlbutS.r1a ponit1u 
•xcorc1on<~l arrocad.lCj':io, no oxorcic1o do 1977, qu1111do v.&r1o1 ••tora• 

moraccrpm oupac'lnl atanç:io, poc pllrtc do f'oder Cont.rol, 
Auim como 11 rocoltA obtld.l por intcrlniÍdlo da o:u;:io do 

INCilll. racult.c-u am bonaUc1o p.lrol 011 ~lunidp1oll, a tônicll dn pol!tic~ 
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tl'l!Jut:Ír1.1 w contorn•o u!SinAtou o pronldcnto l!rncuto Colt:ol, cm ~un 

Hcn!l.l•jcm /lo C'Oil')roouo .. •recaiu M utlli:aç~o do Il!lposto :::obl'o Pro•lu

too Intluutr1.111t.:adou, ora na proMOç:io Llilll uxport;,,çõou, or.1 n.l indu~~o 

doa lnVot:LlrliJntou p.u·.t cotorcn prlorit:lrloll, atr.tvó~ do mocnnlsmo llo 

lneontivou Ut:cAill•. 
O utrrnulo ~~ o~rort.lçÕuu !oi bonút1co. A lnd'líotrLa 

fldarúrqle,, oxpo:~ntltu~ao orr. 2<\\, Atlnl]lndo a produç~o do 11,~ · lllllhUos 

do toncl.ld,\!1 do olÇO o posaib111tllndo um volWIIO ficieo do 1mport.:u;õoo 

not:ivol o ctuc, cm tl'rniOII do diíl.uos, nn~: trou~ee o inl]l'OI:fiO do USS UO 

mtlhÜCII. 

FiECCITI. IIWOU,';l't:lt.L b 
~--------~-------------,_, I ,, .,,,, ,., ,,, 
~ . I 

""'1 
'l 

-·-,·.• 11]--l 
i r----, I 1 

-j-l-·-!1..,...-..--,-Lll_l ' J 
lllll )gl~ •ti• \~J~ ' 1MJ 

~~-----~~·-····· -·----~~----/ 
[\IO~IJÇI.O NO L'LHI.C'tnO Dt \llnn7 . r 

I 
I 
I 

"----------------
".'"''"""'''"""""' '""~ 

' -- --.-,---·· -·-- --- .. 

,_ ,.. -

,, .. 1 

r- r / 
------- ( 1·--

··=~~1=~1~~_:_ T .. 
~,,,,-,- "·'· ,:;;--.--,.-,,--:--,.-.,-, -· 

/ /.· 

"-------------~=------------~' .,., .. ," "''"-'•""" ""'" J'l 
'--------------:.-1 

O nxarc!cto do 1~17 teve • OO!ôJ'IO~.t rodU:.tdA pelo Tc::ou 

ro N.Jclon.tl o, CI."S 2-t7.41iG.754.504,0D, .o que roprc:oont<l crcactmcnto d~ 
47\ ~:obro o porlodn õ\nterior, r.toUV<llflcnto 1 l!J7G teve dcll[lCGa rcul1udol 

cm C'rS 1G0,181.1Dl,SOG,DO, 

Tal Awncnto d4 DoapcuA (que • J.ol doa HoJ.oa fix01r.:r. cm 
Cr$ 22!1.DOl.OOO.OOD,OO) foi permitido fJl'liÇAS AO mAior volumo d.:r. Arroca 

dlu;.io, que mareou, A mA1B 1 nos 1mponoa, Cr$·ll.l611.7lO,!l75,00 c, n4; 

tiUCAa, Cr$ 4.268.!122,QJJ,OO, I10to õ, a Roe01tol TrJbut:oiriA o1Cp4ndiu .. r:c 

e111 cr~ 15.6J7.6SJ.ooo,oo. 

Pairo bom, on:.c t.1to rowultou cm lnaiorou IJADtoa, ox11]1 
do11 palA açSo públi.e:r., inclu::ivo dispÜndfoa com b,no cm vincul.tçõc::a d; 

rccoit>~ll c A cobortun 4 prol]r.'lmAIJ C:llpcc.ttJ.coa. 

O~n:111 tonu,'l,, .tpoC.:u' do .t 'ooapou .:.,proaontoltwao auporJ.or 

À tixAd.:a r.o orya:nu;Jto D.pto\'.Jtlo rolo Con•J::'ollllo, o Covo1·no m.lntc,•o o rol!, 

poit9 AO principio con:oi'')r.tt:'l pol" nQvoluçSt., do cntru•J•l ·4Utom,it1cw doa 
rocutGOii Ot)i\lllunt:lrioa o do pronto uuprl.Jnonto p<&rA 4 llqui•l.lçSo do ruu!_ 
duou p.:u.o~t1vou o/ou ol roat.itu1ç~o de tributou, 

ltoprar;cnto~J ~ nln']uêm doaeoniJcco ~ enormo ontorço do 

cont~nç:io do IJolUtoa, conlotno ont~~1sou o rolillÓrio do Dwnco Ccnt.r.tl, 

•tm v1utw d.:a nuco::idwdo de Wli1i1m1l.tr;.lo do novo nlvol do diupiind1o~: 

da poauo.1l 1 prov1ato polol ,1mploJntil)•lo tJo l'l,,n., do Cli!UIIific:ao;.io du 

C.1r<JOG o pelo m.11or roiiJUtlto llill.:lri.tl c.Jo !unc1ouolllnno civil c ~•il1t.u, 

ocorrido cm 197G", 

l'or Or•J:iou à Hinlr.ti'·noa, w ouopua.1 'mtor1:.1d:J o rc~ 

lholl.t permito o qunllro rJUO UOIJIIC 1 
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lll!SPI!SA AtrrOnJZhDA 
1977 

Dl!iCRJHINhÇ,IIO 

PODI:R JUDICIAniO 

rorAr. 

1\ .:a'niil1ao d.:. Dcnpcll>~ cforccc c:sta conclu~i.icl entra ., .1u 

tori:.:ul.l o ii ro>~UZD.d.l h5. dOIICO!np.l:<liO. C que hoO.vo poup.lnÇol d; 
Cr$ 10,C.90.4G9.14'G,OD, pol>~ n:ic rc<~lhwç:ic do ~nontwnto potm1Udc. ror.:lm 

'p.1g.:lli olS cont.:.a que 1ntul)rtlv11111 o rcdduo •no:. tos a fl<~')o.r•, 
Oa dispÔndioa, por rcdorc:s dA Un111o, ao te~ u 11im: 

-rodar Lcl)i:S,,,ilt1vc Cr$ 1,9S9.16S,764,00 

- Poder Cxccut1vo 

- redor J'udic15.r1c 
Cr$ lZB.089,532,252,00 

Ct$ 2,284.715,686,00 

A Dospeaa cc~n rauoal (civil, militar, 1nat.t.voa, pena to 
,n1ctQ.:S 1 alllÃrio-~11111!11• o da Adtniniatnçio do:sccntraUzadA a 111bcno fi:lml 

1141') IUiCandau a Cr$ 78,128.155.199,00, RaptlUiontou 38,6\ di!! dospou 

global di!! UniÃo. 
Rolltrinl]indo-so Ãs runçõoa do:scmpcnhAdAS pelo Governo 

Fo4or.1l, o comportM~onto foi o q~.tc GO!JUOI 

'frAnaporta • , ................. , ... • • • • • • • ••• , ....... ,,,,.,, ... ,, 
Admin111trolçio a PlAnajamontc •••••• , , • , , • , , •• , ,, • , , • , , , , ,, , ,, , o, 
l\ss1~:~tõnc1ol c Prcv1dÕnc1A ...... , •••••• • ••••••••••••• , •• , ••••• , , 
Da&cnvolvimontl) nc•Jion<~l , , , , • , .. , ••• , , ........... , ... , ....... , , 
Dc!allol.lillcional a S(;lgUrllnÇA I'Ú.blica •• , ••• , •• , ,, • ,, • , ,, • ,, , ,,, , , 
Educ,·.ç,lc o CulturA , , •• , , .. ,, , ....... •• ••, ,, • , • • ..••• ,,,.,,,,,,, 
Enarl]l.A o Roc~otrllo& Minar4111 •• , , , ......... • ••••• ••••, ,,, .. , , , • , • 
.Agriculturo::r. , ...................................... ~ .... • ...... .. 
SAÚde a So:~nenmon to , • , • , ••• , , ••••••••• • •. , , ••• , , ••••• , •• , •• , , • , • 
Int:l~:a.rio::r., Cc.r.'.érc1o o Sgrviçoa , •••••••• •• • •• ...... ••••• •••, .... 

Ol.lttO::I ' '"'"""''"'''"'''"'''''''''''''"''''''"''''''''' 

19,4 
17,1 
13,3 
12,4 
10, 9 

'·' 3,8 
3. 7 
2 •• 
1.' 
~ 
100. o 
= 

Q~.t•ntc às •out.rlul Da::~pcGA~>", A pArticipllçio tcvo o d!!, 

1cmpcnho que ao v~:. 

Cam~.tnic.:!ÇÕ.,a ••• , , , •••• , , • , , • , ••••• • •• • • • • • • • • • • • • • •. • •. • • • • • • • • 
Hllbitllii\o c Urb<ln1DmO ., o oo • o • "• • o • • • • • • o • • • • • o • o o • • • • • oo • o oo • • 

.:lud1cto~r1a. .. , .. , , ......... , , , .... • • • • • • • •• • • • • • • • • • .. •.•" • • .. • • 
Lct~ts;;.ltJ.YI!o , .... , .... , , ... , , •• , ... • • • • • • • • • • • • • • • • •.• .. • .. • .'. • • • 
RalAçuuu &Mtoriorua , ,,,,,,,,,,., •••• •••• ••• •••• ••• ''"' "'''''' 
'rrAbo::r.lho , • , , • , , , , • , , , , , ... , , • , , , ...... •. • • • • • .... • •• • • • .. • • • • • • 

Sucede que houve Daapollnll 1mpul]noldo::r.a, f:hll 

Do\1'111!1 o crédito orç'amunt.:lrio pctla1t1do, o !cr.u:~ M tiCIJuintclll 

1, 8 
1,1 o.' o.' 
o,' 

-º-'-'-
'·' 

- fl1nilltér to Uo::r. s,,üdo Cr$ 
- H1n1aLI1ric Uo Trlll • .alho Cr~ 

'1'0-:'J\L Cr$ 

O, H 
'lO, <'11~ ,I. 'l 

!lO. !IJ~. '1 J 

Ao llllt4bolaccr-ao 1,' comr.:lrAç:io antro llaca1t.l o Docrca.:~, 
not,.•uo o MSuporAvlt• Uu Cr$ 5.1JO.G9J,JGJ,OO, que potlo tor t1 DOIJI.l1nlo 

llomonuLrllç:i.o 1 

ltaccit<~ 1\rroclld.ldA 

Corrcntoa • , , , , , , , • ,, •••• , •• , • • •• • 
CApit.Dl "," "' oo, ", "• oo oo o" o • 

252.406,4'13,42'1 
lllU,9'14,440 

Cr$ 1,00 

~52,1i0~,447,8G'1 

Autoriuda (l) Rcu•ltu.d1 (Z) 

l.'l~9.l65. 764 
DU,I11,J" 
lU,IU,:J~I 
ZO,:.:JO,Il1 

2.284,71!..686 
11.1:1,3111 

JD:,IU,J11 
u:.,,J,:.J« 
f:J1.DII5,1DO 

lolUI,Oj)6,l'J 
;l:l,lJj), /1.\: 
IDIJ,Hl,OOO 

f'l'l 1 OD 

DIFEnt~Çh 

(J /21 

9,1151,191 
1,1n.::J 

J.llo1,51J 
S3.1S2.SII 

24l.2Z2.17l,nH 10,6l7.3S&.U'I 
J,1H,I01,,16 ~J.aCJ,7J) 
I.~H>.lU,HO lH.JO:J,010 
:.,05•l,J~l,OIJ 1L0!/,1~SI 
/,:.t.:.,::D,IU 41',6H,U~ 

U.H;:,il)f,ZO J01.Z.,,C:J1 
Z:,IOI,n:J,U3 HI.!U,HJ 
4.~&1.114,"4 JJ7,,H.u:. 

1J:.,t:JI,41J lJZ,IU,Oll 
J,I,,J?.I,-103 n.PI.~OJ 
'·"'-J:.6.4tJ3 sa.u:~.~'~ 
1,0&4,111,,~0 :hU7,~U 
1.-HI,/!17,:101 :Jf,HJ,fJ7 
I.~~J,OJC,4l1 U2.31,,J::J 
J.fJI,10C,llZ l.l:I,IH 
f,4,:f.IH,:U J~.DJJ,7J7 
1.uz,::1,!IOI ::1.11:.o:J 

U, H3,:,",!HSI J:.ll~.:H 
Z!I.JJ,S,SJ3,JI7 I,IJI.C!3,0~ 
,U.1U.Z:IO.ZH :z&J.IJ,,.::J 
,J,j);lf.71:.:.JJ J,l11.lH,JJI 
J,fl.,,US,4!:7 z,,filJ,:SJ 
JO.H,,#~S.J~I fH,JJ:.:ll 
:J,H'!,H1,NJ :3.J:J,!H 

- '"·'!'.r:' 
l.!!!:.!!.~.:.!ii:..~!-.L!!.. .... l:.:2.~~.!.!l.. 

Oo:opotl.t nc.::.ll:oltl.:l 

Ot'~·l."lCnto a Suplr.mant.::.y:io 
cr~:rJ1<:o~ t:::pcc1ilt::: , , • , ••• , •. , • , .• 

2l8.3~.1.5ll.0!(, 

-..2..:..ll2..:~ 

Outro1 dc.':!on::tro1ç:io do ":::upcr,:w-.t" ~.h: 1~77 c:;t.J; 

Excc:;:oo do .urcc:u.laç::io ::obro 
crs. l.~o 

pt'CYito<&O .,,,.,,,.,,,,,,,,,,,,,.,,,,,. 22.711,447.067 

OaGpa:::l.::. lllllnor que 11 4utor1t!!, 
d11 ........................... ,,;,,. lO.r.'l0,46'l.lCG 33.4úl.')l7,01J 

tlano~>: 

DcC1c1t I'rcuu;11!vcl ••• ,,,. ,, ,,, ••• ,,, 

:õupt:~.:.v1t. do t:1:ct·c!c1c 

TAmbé:n c:; d.:ldos rzuc llb.lix() t.o o1linh.1r:1, potrll L,:;~ cwnh~ 

cimento l.!o rc:oultoldc d>~ rcup~~onç.::. do octor· público, c:·n 197''11 

Racoit.u Corrontoo 
•oo:::po::..:~:; Corrontus 

~-.L~ 

. 252.·101.,•17L~~7 
~.Ll.~~:I:.~ 

naccitol!J da Colpit.l1 • •••••• •. • •• • •• • • •. • • • • • • • • • • • · · •.• • --1~.1.~:::~ 
llacur::;o:; (lolt>l rDrmwç3o de Capl.t .. l •••••••••••••••••••• 10~.':i74,0"•'J,(.CC 

Dc::tpc:;ol de Ciip1t.ll ••••••• · • ••• • •• ,, • ••• • • • • • • • • • • • • • • ~:!:::2!·!•.:.:.J2 

D1l ccu rcllltÓrio, pertinente o10 cxcrctc1o r1n r.x:u:,•, <l 

In:spot~:~r1.::. 'Ccrwl dr. 1'1noln';'ol:O tl:l 111n1:;t~·n.0, d.t ro<~cml.:. tc~;::,,lt.o~ q~(.', 
p:1rt.1r dt1 viqCnci<l ~0\ Lc1 Co~lpl.::Mcntwt n? 12, cor.;..L.lr.'l do Orç,,r:cn•.o d.\ 

Un13_, olpcn.l;; on p;11pr.:,~ntoll d..: J~.tro::~, d,•:;con::o::. 'c comt:;:;Õc'l. Cc~., 1:.:~ . .:~, " 

cccrcno1 C"t\õl.':lllnt5r10t ::c Uvr., ~o •po:~o c.lo 'Jlro d;, ,Jtvid,, p:i~<1J.c.:~". 

Dol mov1"•anLA'jiiO olpto:oant.ldol, ú f.'i.:U varU1c.:~r que o b!!_ 

l~~onço do 'l'o:::ouro JlolC1Õn.Jl 110 ro~:~wno do:;t.w molnul.l'oll 

naca1t.:o 

Orç;uncnt.:iri.:l ,,,,,,,,,,,,,,,,,, 252.60S.4~7.D67 

Or.,~oa Jwl\dm,Oor.ccntr.lliôtJd.::., 5.JG?,326.G~S.ll0 

[KttiiOtÇ.lo,cmt.iirlól ,,,,,,,,,.,,, J.54l.lOA,l'i='.7~~ 

1 .lGJ. o~ 2,4 2~. 102 

Soldo llo l97G 117.00l.02!i,li76 

Cr$ 1,00 

247,41ili,n.·I.~O~ 

S, 294, JOO, .::15, U:! 

!.:.ll.':.!.!:.'f~· ~L·-'!.!! 
7, O Gil, 523, 7·1~. ~h\ 

!iAldo pnro:~l976 2ll,o;l'J.7nn,'lofl 

'1.~DO,Q4J,45l,371l 7, 260,0·1 3.4!-l. 370 

=-~= 
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QuO!.nto ao!l ~~..!).· que <'~pru~ont.nrnm o 11-Jldo 

da Cr$ 404,510.9611,00 o DAlanço estava ouu:1n11 
crctlor 

ROCilita 

Da[IÔcitoll Divcru.lli 0l'i4Jonll ,,,,, ,,, lt.239.2Cil,l05 

Conli11Jn.lr.~.5ou , • , , , , , , , , , , , •• , • , , , • , ~!!l!!..:..!?l. 

24.476.0!11.978 

Doapoa.l 
17,!JnS,7lO,SQ(i 

6.085.671J.504 

24,071.581.1110 

t 1 no que ao refere 01oa oi5b1toa de '!'oliourl\titl, n.o L!!, 

trn llo Tesouro N.:r.c:ionAl tivarMI o mr:w1ponto que ao dcl':'lonatru 

SAldo do cxcrcicio do 1976 .... ,, ...... , ........... .. 
DnilutÕc!l om 1977 

RCII'J.ltC!I cm 1977 ,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Cr$ 1,00 

69.442,:!87.9~5 

2.u>.soo.ooo.ooo 
315.942.287,9!15 

194 .903. 21 o. DOO 

SAldo piH'A 1978 121.039,077,99~ 

o grupo "nospon:JSvcilô" inclui "Outr111n I:ntidadcm", rcrJi!:, 
trAndo oper.1çÕctl da cont>~ corrcnt•J entro A Uni~o o dlvono~a ontidadcll , 

cxccto A:> 1\utarqui~:~'i rcdcr.11a, 011 ttlt.ldo:: o llunicip!o.:l, Teve ototo Dala!!. 

ço• 

cntldo1dc:o /\ut.5rqu1c:.1!1 , , , •••••• , , , • , 
I::ot;~Uo:o c :IUI\lCip11J!l , , , , o,,,,,,,,,, 
OuLr .. l:; t:nt1<!;•.-Jc:o , , , , , , , •• , , , , , , , • , , 
01Vcrco:: n..::cl'on:..5vai!l , , ,, , , , o o o,,,, 

cri:d1to 

SJ9,800.~0l 
J,ll6:!,1<1l 

l.02D,98S,4U 
4 91 .140,060 

2,0GJ,711D,!Ill 

Ct$ l.DO 

ccib1to 

589,Cl4,0~i 
6,010.1109 

1.175.264.460 
432.107.!.~7 

2.2U5o224,!1:!J 

Enqu.1nto 1uao, 011 rundo.:l l::;poC1.11:1, 1\prcuunl:•lram, no CO!!, 

Cronto entre ncco1t.l o Oollpoll.l, oot1:1 mov11110ntaç:io1 

Se ~te: da r.:dcral , , , • , , , , , , , , , o 

PrcD~tl,~•:da da R~piíblica ,,,, 
lfi~tíutrrl'a cln A"rat11Í11Cicc •.•. 
Hi~t~Dtéria da 11~ricuttwr'!. ,,, 
Hi11i:1 tr~ria cla1: Cüiiiiiii~C~çac:~ • 
~~~~~~za,':,.ía da Cd. e Cw:twro • 

DOSIIC:O:õl 

HS ,JB'f, CJZ 
JS.ZZ4,91.f,1"1 

$,7:tS,fJCJ.CB4 
4Z1,11JoHG 
Jn,GCB. 55C 

JQ,C8!1,15C.UJ 

f!..LL!!~ 
Rcccl t;1 

lCJ.B: •. t.~r:r. 
a. a 1~. o 11. t•·J.1 

,S,C:!'f, JC'I,::.'II 
Ul,'!t:::,/1;: 
1•/of o., J:.. 7J J 

10.115,8/;;.c-::: 

llín~ctrraa do r.z~:!•cí~a , , ,, , , 
1/inioth·ia da ra:cnda ....... 
#lil1i:J t,:ria doJ !~td, c da CQIII, , , 
H~ní•:~:,,ín da l1Hcriar ,, , , , , 
~IÍ11ÍGté1•i<J dQ JuaLÍ('D ,, , ,, , , 

,HÍIIilt,h·•:a da llai'Íilha •• , , ••• 
lf~níctC1'1'a diJG 1/ÚiaC c L'IICI'(1ÍQ 
H~ ~tiO I é da elo r1•cv.AD, :-ade L 
HÍr!ÚI t.:=río .dJ r.·ll•a th ... o. o o o o 
~li.~t~•tCr~a da s,_.,Jdo ••• , , •••• 

815. lr,l,18S 
41.268,1·/0,1~9 

U:l,f??.JJS 
JU,OB4,00S 
10.400,546 

:os.oJo, 1!19 
:<,11R,7!1~.:o?. 

8.e<H.JHI,75? 
],0!)2, CG~, 08'1 

__ill~ 
JJI,OJ!J.:./B,tlB 

f2..s_.L~~~ 

llc Cl. 1 t.• 
l.OH,U•J.IIJ: 

40,8H,t.I/O,!••:U 
c:~.s.~.;.~·,;c 
J21, ?(!o,o:o 

15,0.Hi,C.'?:. 
21L0~7.r.:.1 

u.:ss. ?~t:.r.:.c 
B,10L.~5.~.;JS 
J, 1 CC, :1,1 t. n:! I 

~~ 
r a .. 1:!9.1!1.11'.:! 

E, o BAnco do Drou11, no DAhnço o.puro1do o1 Jl da dozaml:.ro 
da 1977, mostrou a parcoll& •.:r. ducoborto" ~o Ta;ouro Nac!onoll naquolo1 
in•t1tu1çio !1notncdra, aam incluir, ó certo, os vnlora• ch<~m~l]os om 
trin111to1 ___ ... _____ 

"" lhtcelt:l Desp11u 
SALDO -·--Davr,!nr CrrdM --·- -----··-· SALDO M.'TI:• 

RlOR 2,46!>.808,677 2,4f,G.COB.677 

J,11Mir.1 ... u.:Jc,.s:c.a' 16,J2J,01D,JIJ 7,JO?.,MlJ.fJ,\ 
FotWl\:flt•, J5,$·JJ,;.7J,7.;o J7,CM,S1!1.081 2.JJJ,JO:i.JJJ 
1-brrr. ..... :J,:1C.M1.JCJ ,,S~!1.1J7.3C5 J,JBC.~O,"I, J.~C 

Al•MI ..... 7.1,(.,111, JIIC,(Ir,7 /!I, S!IJ, flOri, J·l~ :S.IS1.S:J,29J 
Hcn'•• ,,,,,, 24. 77C, 137, H~ ::: •• m.6n5,PJ!I Z,J{;f,J3J.:1.~.'1 

Ju~t~,(l ,, ,,, Zfi.~:.J.BJI.mi tJ. 70J,JJ!,.f, l7S :.oso~J::.8s:: 
JuZ11n ..... "· !2 J .:os ,0J7 ~0.034.11:'..151 J.~72.rJ?.7N 

Aga~ta , , , , 1C,C~r;. of JC. f!'.! Jfl.:c:.PfiJ.:~c J,C3C,56C,1:l8 
Sctc~l!ll\l ,, :!O,CJ3,,:~.J11 lC, liJO, ,!:.(1, fiJ' J.776. 01-/ •• ~3/i 
Outr.b1oa ooo 2J.:7t.!J~:.J:t.S :o,.,JB,fln,,:s 2,6JJ,tiJO, ·110 
Naa.,••J•h'l , , :l,l':.·I,J3C,&CD ::.ot:3,:1:.,oo' I,C9J.tl.~l. ji,J;: 
D.!::o·.!JI'•' , , :i'. ai;:, r. o:. •. ,,,n :,,,onr.nrc;o .,,:;!16,1.1,1, ji(.J 

1---- -·--~ -····-------·-sa•~1 ::;r!l.:nr •• :,,•,:,,1"1;: ::.~:.:.,:r.,::l'::.:::a ::1, 7;l~, C;t[l, 11;1 :~ /, J::~. •ltl,i,l:i;~ r.u.r.J :.cJo,:::r:,, ;o.J:I 1----·-·--------·f----
:Orol/. ,::.;·,·.Ir. ::::r. :•.~:..Muo ,1:0:· :··t::. :;rrr., ::1.•::, '1::11 ::,t, ;•,c;t,/10,, 41 ;t ::J, :'JJ,Or/:1, .: /,l 

--··-····· ....... ··-·-··-.1..····--······ ..•. ···-·-· ······-········· 

DESPESA DA UNIAO 
1977 CrS ail 

DISCRIMINAÇAO 19i'4 1975 1976 1971 ~~~~rt;t.\t~0t 
(1) (l) (l) (4) l/1 l/l 4/l 

DESPESA ORÇAHEIIT~RtA 71.749,1!14 J03,SJS,692 1615.181.101 247.466,754 44.7 6Z ,O H,1 
DESPESAS CORREIITES 38,759,307 55.289,428 101.271,657 147.031,388 42,6 Jl, 2 45,2 

DESPESAS DE CUSTEIOS ll,440,l8B Z2.l4S.l04 J5oBII9,8!)l 49o550o519 66,l 60 ,2 l3 o4 
P~uao1 1.'iui1 .. o o. 00 ....... o. o. o J,111S,HB C,JIIf,U~ JD,JIO,IJJ J4,0~6.488 U,f 64, ~ J.S, J 
P•••a11l IUlitar " •• o ....... o••oo S,9U,:JI 8.111.129 U,UJ,01.S 11, JJJ, 118 12,8 46,1 Z!J, J 
Owtra• Cw1t1ía1 '''"'" •oo•o ,,,, J.aas,ioa 1,UJ.:Stl Ja,1U,OOS U, JIQ,U1 104, J U,B ~o.o 

TRANSFERENClAS CORREKT!!S 25.318.91!1 J2,!)44,J24. 65.U.I,764 !17 o480,869 30,1 98.7 4S ,9 
111atiuao ••••••oo•ooo ... ,,,,, 0 ,, 4,246.91: s.f!JJ,JS? I,Sf1,1tll H,B06,JH Z9. J 5~ ,5 49,9 
Pcn•~a~~~•to11 , •oo•oooo ..... ,,,,,, J,B!IS,BSR ;:,I!Uo5Z1 Jo618, 1(16 5,119,01 40,0 J!, 6 J1,: 
SoEária-Fan~íl~a , o,.,,,,,,,,, o o o, .s11n, :IJ8 jiJJ ,JIOO 1JO,UO i!H,Z76 ZJ, J :, 4 JR, O 
I'UIOal AdminidJOapia DUDI'1fl'al, ~.OJ5,07:l JJ,U?,090 Ji,728,UJ Z8, BJI, J.~$ SJ, a 63,: ·16,: 
ou~ra• Tranl/•ri~toio• , , • ,, • o, o,, U.HS,IO~ 1Z.f26,6U JZ~7BZ,07J 4S,122o64C - 1,1 UJ, B s 1,1 

,DESPESAS ·DE CAPITAL 32,990.507 U\,549,264 6tr,!lii!L444 100.435.366 41o2 Ji,B 50' 1 
Jnv••tí111o11ta• , , , , , ... '" • .,, .... o, J4.86J.67J 32oH1.141 21,211,486 J8. 1 Jf. 161 51, (I .u,: Ja,' 
]11\'II'IÕGI f~ruznDIÍJ'III \o o o o 0 0 0 0 0 , J,fJI.Z!J9 J,11f,"501 9,5U,JJZ 11, HO,SS6 10, J J5J,1 79.:: 
rron•f•rinc~a• d1 Cap~taZ .•• , , , , , U,7H.~J.~ :Z3,JJ7,010 JO,JJS,U8 41,180,10 ~ J ·' Jf ,s 51, s 
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DESPESA D~ UNrllo 
1!177 

1974 
(I) 

1976 
(l) 

1917 
( 4) 

CrS ,., 1 
-a.urr~..;rar 

~0111~.\15 

l/1 l/l :0/l --· --· ·-·1l "' 47 
--------~-------~----·----------t~--~· DESrESA TOTIIL 71.74!1,814 103.H38,69Z 168,1111.1(11 147,4C!f,,7S5 

POD!:R LECJSLATIVO 5!17,414 872.27: 1.357,07!! J.!l~9.16f> 

" 56 " 
" " J7 

" " " " " ·l.S 

" 10 ll 
J! " J7 
2: " " " " J3 
.:z ,; ' " " " 8J " J8 
6J " " 41 " " " "' 

,. 
" " " - 1/ l!!J " J/ " " li " lZ 
J) .:! .;z 

" 
, .. 

" JJ f!;j " " Joll " " , I " " " JJ -" 1:t: " . ?:J " J.• " " 71 ]:~ " -H 1"-'- " . 1/ " " : J " " " ,\;) . '" '·' 

DESPESA POR FUNç.IO 
U77 

'•' t DO 
DESPESAS Percenta,e:1 

FllliÇOES TOTAL sobre Toul 
Correntes .Capital Despes., 

Z:•"ialoclua ••••••• ••. ••••• ••• •• ••• ••• ••• 1.111,111,311 JU,UJ, 111 J.IJ0,71J,JJ6 '·' Jt.~di.:lãrla ••••••••••••••••••• o ••••••••• o :,09S,II0.'38Z Hl.lU, III 1.2H,D11,Z11 ••• 
Cà'llli"\acrario • PZa"•Ja••"'" ............ J?,IS:I,JJJ,OI? 11,175.111,113 42. UI,OOJ,1?0 u.z 
Agl"íowltwl"a ••••••••• •• •••• ••• ••• •• ••• • •• l.~ll.US.IJ? I,SIJ.1H.JII I,OSJ,I10,101 '·' Cor.rw11ioe~gõ••· •• • • •• • • • • • • • • • • • • • • .. •" .. • J,JIJ,fll,lf~ J,Jf0,D11.~7J f,fOJ,JDJ,fU '·' Dllfua Naoio11a&• d1 S•gwi"CIIVO P~bHG'a • • • • ZJ,ZJS,UJ,OJJ J,?JI,IIl,ll:l U,IS4,101,:11J 10,' 

DIIII'IUOlllilllllttO lf1glo11al •• ••• o • ••• ••• • •• 1l,OJI,211,111 li.IU,ZOJ,Iff JO,UZ,fiJ,I20 lZ,f 

td:.u:rcgéio 1 CwltiU'tl ••• ........ •• • • • •• • "• JJ.UJ,IIO,!U l,fU,:itJJ.U: ::.u:.J!f.410 '·' r,.,.9 ~0 • R•b .. "'"' Ht""'•" ............. J,sJ:,n.s.:tJ 1.112,111.116 l,fiS,071.2U '·' Mollhagio • Ul"bonlt•o ................... Jfl, JU,fl$ 1,11f,JOI.03S 2,1JD,fS1.S20 '·' ll'ldWurto, Codrt:lo • &tru!go• .......... J,JOI,I10.11J J.l1I,OPI,11f 4,fll,111.fH ' .. 
A••í•t;I'IG'Ítl 1 Pr•u..:d;nolo ............... JZ,UJ,?,U, JU u.uo. u.s U,lftr,?!S.1IO U,.l 

lf•laçõu rzurlol"lf .~ ................... J.IJJ,.S?O.JO? JS,?JS,IJJ J,II?,JOI,UJ .. ' 
Sa~cf• • SCII'IIGIIIII'ICO ,,, , ,,.,·, oo • • o"" • • • • S,fOJ,OU.IOG l,IJO.IJIJ,Jf.S ?.OJ2,161,HZ 2;1 

fra~CIIIIo ................................ Z.IIZ,S~I.:Ot 20Z.t111,10;: z.11~.::s.to1 .. ' 
rrar.cpoi"UI ... ~ ......................... 10.1:'1,111,01? 27.11JJ,JJO,fl1 f1,110,111.1Jf u, f 

TOTA.C. u1.o.u. Ju. 211 JOO,f.iJ,JIIti,ZU Zf1,o/U,1.Sf,JO>l 100,0 

..-
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Ot:S~lSA (11\ÇAr·ll:f.:'T,\liiA ~ 
EVOLUC.'O DA OC~·!'!:SA CIII;AM[N'IMIIA u 

·~-

~----'-

.. 
J »-1--o--

L' I· •-J----1----1- '! 
L__.~__:~,-._;;"~"~---~"~·~·----~"~":_ __ 

' :.~ ,'õ,•,;,'o I· /_., 

~~~--~~~--~'·~~~~-
cor.;vw~.·,c~. n 

ol:ttt:.r. co•:~ff<H~ : 1 

~ 
ot~l'f:Õio5 oc c·r.rr:M ------ I 

~ ~~;~----.-. -,-.---:::-:- I 
··: : . . .. ' ' '. '•. . ···--... ·-··----···--- -- -- ... ~ .......... 

DCSrESi\ OA~AMr.NTA.RIA 

DESP!SA ORÇA'>'fNTARIAPOA PUHi;6ES 

1'l75 '"' "" 

fO~Hf.t 0-'LII~COS GfAAI~ O" UNIAO -1ll7!1,107Gt lnJ 

lia fOf:I'IQ dA J.e1 n9 t,)20, 111a 17 da MUÇO do 1964 1 O !, 

••releio t1n1nca1ro co1nc1da co111 o ano clvU (Art, l41 o inclui ,.. r!!, 
cel.tu na lo lirrocAdtldaa e n dcapoan nela lo911lmante Clll(lORh.ldn (ut, 
)5), o. nas toa a I'AIJAr • .aaaJm conllidarodu •• do1poau amponh.tdn m:~a 

não p19<11 atá ll de dezembro, diatinl]llindo-u •• procoa..,dna daa nio 
procenadn .. qu•ndo rolativoa a crâdi.toa com viqânch plur1Anu.Íl a6 
aio cOIIIput,adoa no últi.mo ano da v1qãnch do crãdi.to (art. l6 o aeu ti! 
rÁCJrat'o Üni.co), 

o controlo da oxocuçio or\llmontlirh i proviDto no t!tB, 
lo VIII, Cap[tuloa I, II e III, arta, 75 A 8:2, da IlUdidA Loi nN,'l20, 
• pot'lo uer Interno o tKterno~ Ho prlllloiro c .. o, õ exercido pelo rot.lor 
Executivo o compreondftl 

I .. a legaUdado <1011 atoa do que rnultcm a •!: 
rac1daçio d• roceLto\ ou a rediuç.'io dõl doa 
paa11., o nncLmonto ou a o:...Unçio ~o dh:ui.toa~ 
obr ignçÕo11 1 

II " a ttdc11dado t'unciond doa •IJontoo da lldmL:'Ih 
traç5o, reapon~~:ivoLa po1: bana o voloroa pl:iUl!: 
COI I 

III .. o cumprimento do prol]rama da tnbollho oY.prn!!. 
ao em tormoa monatlirioa o em tormoo ,d• l"O! 

Uuçio do obrou o proataçio do oarviçoo, 

JlÍ. o controlo externo, tolto polo rodar Lc!)lahllvo 
com o auK[lio do TribunAl do cantaa tCI!I a tLn.llldAdo tlo vcrtttc.u· • 
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probldada da adm1n1atraçÃo, a 4JU&rd4 o le9al emrtrOIJO doa 
pUbUcoa o o cumprlrnnnto d.1 I.c1 do orçamento lo1rt. Ul, 

dinholro11 

Da ruultAdoa verah do oiCorc!cio lart. lDl) a.io d!!_ 
11onatrt~don1 1) no BAlAnço Orçm:~ontirlo,'fJUO llf'IOnta as rocoltall e dou 
poaaa provhtaa (';III eonCronto com .u rc.Uiud,\CI 21 no D.11Anço F1n,,nr:o7 
ro, aun rnr.al1r..1 A receita o .o doap!ln., orçAIIIont~rla, 011 rocablmonl:o; 
c 01 pA')It.'flontoa do Mturou oxtra-or~·olmont.1r h conju.,.ldon com oc aAl, 

doa e11 eapõcio, provonlontoa do oxorcicio. anterior a oa quo ao tunuf!!, 
re111·pan o oxorclcio la'JUlnte lllrt. 103' 1 31 no Bo1hnyo rt~trlii'Onl.,l 

que r~Citl'll o Atlvo Fln.:anc.olro, o Atlvo r>crm.:anontc, o l'.:aulvo rtno1ncc!. 
ro,·o Plllnivo Ponnoanento. o Saldo ratrllllonl.:al eu Cont.A'I do Compons~ 

çio1 41 na Do1110natração das Voart.çõca Patr1mon14h, 

Aaalll, o Balanço Orçuentil'lo do IXerclcio de U77 foi 

KeCOita. arucadada 

DIIPOII realizada 
!UJ?!Ir.avit 

2S:Z.I05,447 .1167 ,oo 
24'1,466, 754. S04 1 OD 

a 5.138.613. 31il,DD 

O Balanço Flnaneolro 110atrcna a arrecadação do 'l'eaouro 
Mlolonal Cbe<Jando a CI'J 252,605.44'1.167,00, com aa Rlleelt&l cornntoa 
da Crf 252.406,473.427,00 e aa Rocoitaa de CapUddeQ'I ltl.t7~.UO,OO, 

A ueapeaa Realluc!a .. Czof 247.4U.7S4..504,00 ... á apro~encada .. dut!. 
leia f\lnçõea. COIIpnendando ••••anca o w. Progruaa. 

Mo exerclcio de 1977, oa Orvioa " .W.inhcuçlio 1!!. 
d1rota, IJIIO tiver~ balanços lncarporadca aoa da Unlio, apre~entar.:a~a 

aueor•vlt da Cr$ 74.t411.l89.671,DO, confotflo se dPOnatnl 

a.co1ta 
D111pona 
liuporoavlt 

Ct$ 5.l6,.l211,625.11D,OO 
crs s.294.JSD.2JS,432,no 

Or! 74, 948;389. fi7B .oo 

~vi.l, o Ulllltado ae~ i epenaa condbll, doado 
qu.e AI Deapcau do 'foaouro atlnljiraa, no cx.ereiclo 1111 ex.&Met, o i conta 
do tnnatarõncio)l de recuraoa, Crf 52,57l.l44.920,00, conforN a d.e 
1110n11traçio a ao;ulr 1 

ENTIDAUI:S SUt"tnVJSJONADAS 

(Tnns!cn!n::la dit Recursos) 

PR!SJDEt:eJA M REPOBLICA 

Fund11çSo Ins t1 tu to lrasilo! 
ro d• Ceocra!h, • Estatrn! 
Cl ... JJCE •• o •• o •••••••••••• 

hnltuto de Plancja11on'to 
Econõaico o Social ... JPEA .. 

Conselho Nadond da Deu!!. 
volviaanto C.icnt.tfico t ToE_ 
nolôcic:o ................ ••• 

NfNISTI!RIO DA A!JI:ONXUTICA 

bprua Jrniltira de Jnfn• 
•Batrutun Ao:roportuiria ••• 

I.UNISTr!R10 DA ACRJCULTUitA. 

SuporinttndCncia Nacional 
do Abutecimcnto SUN.\11.,, 

Superintendência do Duo!!. 
VOlYillctntO da Puca SUOCP2 

l,4U,$49,900 

423.0.10.000 

050.400.000 

154,02%.400 

114.%%5,400 

2,650,000 

Instituto Nacional de Cal~ 

niuçio e Rc!o:r•A A~:r&ria• 
JHCRA.,,,,,, ,. , , ••• , • , , , , •• 

Jnnhutc Drullciro de D!!, 
acnvolvi~:~c:nto Jllorc:::.ul 
JDDF.,.,,,,,,.,,, •••••• , , •• 

!apresa lutilc1n do Pc! 

quisa Acropccuiiria ....... 

!Ciprcu luliloira llo A! 

ristênch Técnica e btc! 

1io Rural. ••• ...... , • •••• 

NIHISTJ:RIO DAS mUNICAÇCES 

bprua Brasileira de Cor, 

relos c Tdi,rafos. ....... 

bp:rua Braail'cira da R!, 

diodifusão ••••• ,, ....... . 

Nlt:ISTJ!RtO DA EDUCAC.IO' E 

~ 

FundacSo Movinanto lru! 

ldro do Alfabc:ti:ação-to~ 

lllAL ••••••••••••••••••••• 

Fundo Nacional de Dosenvol 

vi•cnto da Educação -FNOO 

Fundação Nacional do Nlt,! 

rial Escolar. ••••• •••• ,,, 

Fundaçõo Casa do Ruy Bl,!: 

ttoaa •••••• , ••••••••••••• , 

Instituto Jo:r.qui111 H.:abuco 

de Pesqulus Saci:~ls ••••• 

Fundação Centro Br;~sile! 

ro de TV Ec.luc.1tiva ....... 

Dcputtuacnto de Auuntos 

Un1vnsiúrias•JI.l1':& dh•crsos 

Dcp:r.rt:r.lllento de Ensino H!; 

4io- pan c.livcr::.os~ ..... 

Fund:~.ç5'o Nõ\çlcn:al lle Ancs 

NJNJSTCT:TO Jl(l r.xrncJTO 

lndÚJtrh de J.latcrid BCl! 
co do Bras&l ....... , ••••••• 

mNISTr.nto n,\ ISDOSTRU. E 

DO CO~IERCIO 

bp:rcu Dr.:asiln ra ele TUrl!, 
ao,, •••••••••••• ••••• ...... 

tllNISTt:RTO DO INTERIOR 

Dcp~rumcnto Nacional de 
Obrn Contra AI Secu •••••• 

DaparUIIIcnto Hac:lcnal do 
Obr.ts Cio Snnea111cnto, •••• ,., 

S11pcrlr.tcndênc:h do Dose!!. 
vcl\'lllltnto da Atll3:õnla .... , 

Supo:rinta.,dênc:h do 
volvi111onto da r.cciSo 

Doscn_ 

Con, 
t:ro•OeJtc •••• ,,, ,, •••••••• , 

Síbado 15 4503 

177.G23.900 

U0.417.l00 

601, 7St.OOO 1,7SI.OOl.l00 

111.107,000 

zu .ars.aoo 1.1u.nz.aoo 

2.J71.200 

z .su .Z42 .671 

23.794.000 

14.09.400 

30.431.500 

19.026.100 

9.672.741.000 

927.~32.800 

.!!:.!~·. ll.Sl0.10~.77l 

112.747,600 

1%4.600,000 

636.238.000 

Slll.369 .ooo 

:U2.7lO.ODO 

6S, 770,000 



~: 

li 
!I 
~I 

Supntntcndência do Ouc!l 
volvimcnto· de Nordeste,,,,. 

Suporintcnllônch do Ocsc!l 
Y01Yl111Cnto lia RecUo Sul,,, 

Supcrlnt'cndénch da Zona 
Fr1nca de •lanaus,,,,, •••••• 

Ttrrltório Fcdcnl de Rendê 
nio., ..................... . 

Tcrritúno rc.Jcr;al de Rouln:~ 

funJ,1~:Ín )lrojrtu ltUnf\01\,,,, 

NINI~Tr:nto n.\S mNAS E 

~ 

Co~nh:siio N:u;iond de Enc!, 
;ia. NuclC:ar.,,, •• ,,,.,, .. ,, 

J.llli1STI:~Hl n:. 'Pnl!vrnn~cu E 
ASSISTI!SCI,\ 50Cio\L 

Instituto de PTcvidêrda e 
o Asshténc:ia dos Scrvld.2, 
rcs do Estado, ............ . 

t:undaç5o Abrtço Cristo R!, 

dento r,, •••• ,,, •••• ,,,, •••• 

Fundaç5o Naeion111 do Bcm•E.!, 
t1r do ~lcnor ••• ,, ••••• , .... 

J.11NiS'l"r.nto O,\ SAOnE 

Fundaç5o Oswddo Cru1 •• ,,,, 

Fund01Ç::io Serviços. de S1Údc 
Públic:a., •••••••••• ,,,,,.,,, 

Instituto N11c:iono1l do Al! 
•entaçSo o Nutrição,,, •• ,,. 

Fundat~o das Pionch;:u Socl:ais 

MINI~TI'!Il.TO M TRhi\.\LIIO 

F'und01çiio. Centro Nacional do 
So:urõlnta, lll&icno o ~lcdid 
na 'do Tr01baJho,,, ,,, , ••••• :. 

J.IIJH~Tr~tiO M!'i TRA."'SrOnTES 

Rede Fcrru\·i~rh Fcdcr01l S/A. 

Surcrintcnd~nc:ia Nacional 
da •1.1rinh:a •h:rc:anto,,, ••••• 

Dcllóll't:'lmcntn Nnc:lon,l do C• 
tr;lll:~t;dco n.l\1:• 1w•q,,,,,, : ••• : 

E111prosa de Perto:~ do Bra. 
1J.l 5/Ao o o •• o o o o o,.,, 00 0 000 0 

E•prcsa do Navcç11çio da Ala! 
~õni1 S/ A.,,,,,,, •• ,,,.,,,, 

Companhia do Navcc•çio do 
S.o Fr.anc:isc:o ••• ,,,.,, ,,,,. 

Serviço de Navecuçio da P! 
c11 do Prata S/ A .... , ..... ,, 

Sorviços do Tnnsportcs da 
Ida do Cuan•bara S/ A ...... 
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46!1.3115.000 

91,5SZ.OOO 

u.osz.ooo 

. 267.467.000 

151.167,000 

ZD8,087.000 

u.sn.nno 3,zgz.uz.noo 

146.679.000 

652.388.000 

16.944.000 

72.270.000 74L60Z,OOO 

ZlS.14II,000 

U9.U7.900 

470.490,000 

110.360.000 1.7:55,935.900 

311.200 

7.106.0IZ.ODO 

1,:JZ4,00l,OOO 

3.123.803.515 

u.m.ooo 

u.oao.ooo 

n.z7o.ooo 

63.602.000 14,686,320,978 

PUNOO N"ClONAL J!Llli~ 

!!l!E!!.Q 

Redo Forroviirh Fedorlll S.A. 

Supnint'Cndinc:ia N~c:ional 

da Narinh1 )lerc:•nu, •••••• • 

D•p•n .. ento Nacional d1 
Eatrada de lodaaca., ••••••• 

TOTAL ................ . 

3,512,576,511S 

1.100.000,000 

7.911.042.076 12.523.6111.671 

n.su.3u.uo 

0 deoonstr&tiYO a le&Uir rUUIIC 11 transferÔnciaJ 

do Tuouro 1• favor das l!ntid1de:: SupervUlcnadu, no triônio 

1175/77: 

TRANSFERENCIAS 
ANO Dcflator 

A. Preços Correntes A Preços de 1975 
I 

1175 11.769.615.313 u. 769.615.313 100,0 

1176 n.tzv.osa.us ZZ,596,6U.335 IU,S 

1177 SZ.S7S.S44,h0 z6.o71.ou.o7s ZC1 16 

Nota:· (I) lia lanços Corais di Un~olo )075/1077 

(Z) Indico Coral do Prcçot .. DI 

Quanto À n.oo1ta o i Do1po11 •xtro-cu:çOUAontSrh, vorU!, 
eu•-•• os 110ntlntos rospoctivos do Crf l.SU.l08,l52.725,00 a 
Crf l.S26.676,752,5lt,DO, 

No oxorclclo do 1977, 11 r~loçõu' entre débito o cród!, 
to do 'l'oSGuro Nlc1on&1 o I.UI A9ontee F1nancotro& t<*~~rM, rupcct1v! 
.. nte, Crf 868.854.D5l,'IU,OO o C&'f 77S.ZlO,UI,l45 1 00. 

DI reloçiio i1 entidade• aut.&rquil:'lll todor&is, tlvo.:u 
do rocoitas quo IIOI'It&roll(l a Crf 531,800,501,00 e d&&poue 

l:rf 589.834,057,00, que pod .. 101' dhcr'lMli'IOdlll d& forN quo lllJUII 

J:nstitl.lto Drllildro do 
C•f' ••••• , , , • , , , , • , , •• 
IMtituto Nocional do 
Provldinci& Social • , , , 
Caixa tconÕIIica Fodcnl 
rundo Nlcion• '. do Desen 

l.612.Bl0 
•~na 

Cl'l 1,00 

~ 
Z.5ll,7ll 

51.114.655 
1.na 

vo1vlmonto da Educação. 536,108,013 535.108,01~ 

Jl 01 tata.do& • Ml.ln1cip1oa t1Yonm, co. & Unlio, opor! 
ções tinoncolraa quo dotu1111narM uccitaÕ do Crf ),862.141,00 o do&P!. 
111 de cri a.ou.aog,oo. 

1: o MDVlllonto Unancdro co11 outra& Entldado& teve •!!. 
trad111 d& crc 1.0211,985.U:Z,oo o sddoe de cri 1.17s.zu~uo,oo, 

tor ua ve1, & conta Dlvauo& R•apondvalt, c~o~jo •bjot!, 
vo é dcmonotrar 01 ngbtroa du naponsobllJ.dadot por pogucntoa lnd! 
vldos, aa1d.ot não rocolhidos, deaf&lquoe ou do&vlos, servlçoa debi.V.doe 
a tercolroa o relponubUi.d4du am apuração, aprO:.antou o mvlmonto 
QUO I09Ue1 

Pa!J4111cnto& Indevido& 
Saldou não ll.ecolhldoa 
DnfAll']uce ou Dcavloa 
Sorv1çoe Dobltlldoa a 
'l'ercoJ.ros , , , , , , , , ••• 
nes(lOnanbllldodell 0111 
Apur11r;iio , , ,, , •• , , , ,, 

'l'O'tliL ••••••••••••••• 

JNSC:H1!il!I:S 

27,548.~51 

l&:l,Oti9.3?3 
585,600 

10.410,750 

2ll.48!1.l2] 

432.107,597 

Cri 1. o o 

~ 
26,)26, uz 

ZU.II02,"ll5Z 
44.289 

12.707 .llll 

2ll.B9.E1.§. 

Ul,UO.OCiO 
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Enquanto iAio, a conta De•ta1que• ou Do1vioa apresoa 
ts o quadro que ~ool)uo, cora a indicnçic, por Orgioa1 

Cri 

ORCJto Sddc e11 MovU..nto 0111 1!17':' Saldo .... 
u;12. 76 00b1to <c to 31.12.77 

"· da Al)ricultura. ••• - 10.353,80 - 10.353,80 

"· do txõrclto,,,, ••• 1.996.724,70 559.G47,12 7.768,50 2o540,603,32 

"· da razanda.,,,,,,. Go667.011,40 15.599,54 29.036 1 06 6,653.574,08 

"· da lnd~atria • do 
c:oaircio,, •• ,,,,.,,, o 24.202,12 - 3.,51,96 2o.sso,u; 
Mo da JustiçA,,, o.,. o 14,378,06 - - 14.3711,06 
Mo dAa MiRAI a tna.t 
v~a •.•• o··•oo••···••o J.BJ2,:n - 3,132,29 -
'Z'OTAI. •••••••• o ••••••• •• 706.1411,57 585.600,46 U,288,81 9.24'7,460,22 

ronto1 In•potorla-Caral do PlnAnç•• do H1nbtério llâ ruandA. 

Ua conto1 Doapouc Impugnadas houve o dÕb1 to do Cri 
1U.9:'10.72S,OO c o crÕI11to do Cr$ 200,225.599,00, com a diferença do 
Cz-S 90.93!1,73, do1 usponaabllidallc dos U9\11ntos Hiniatáriuca 

- Hinistério' do1 SAúdo 
- tllniltirio do Tnbollho 

crs c,24 
Ctf 90.939,49 

E a Divida Plutuanto, qua compreendo os noatos a P!, 

var, o Serviço lla Dlvid,:a a Pagar, 01 Oopólitoa da Divoraal Origonll 
lklna de o\usontos, ConliiJnaçõu a Dibito• da tesouraria, tava, no oxer. 
cicio, a movimentação que abaixo é 4ponto1daa 

lRICI'içii:o , • o,,,,,,, ooo ,, , o,,,,,,, o,,,, o o,.,,,,.,., 

D41Xo1. o•••••••o•••••••o••••••••••o•••oooooooooo•••• 
So1.lllo do oxorcicio 

Soldo 4o ex ar cicio anterior , •o••, o, ••• •o ooo, o,,,,, 

'l'OT,\L ,, , , , , , , , o,, o,,,,,,,,,,, o,,, o,, o o,.,,,,, o,,,, 

Reato• a Poqo1.r , •• , , , o,, o •• , •• ,,, •• o •••• , ••• o,.,,,, 
Serviço d.1 D!vid.:a A Pagou: , , , , , , , , , , , , , , o,,,,, o,,,, 
Dapóoitoa do Divart~AI Or11Jons , , o.,., o, o,,., •• o.,,, 
Bons do Ausento• o,,,,,,,,,,,,,.,, o., o, •• ,. o,, o,,, o 
COnliiJRD.ÇÕc;:G , , , , , , , , , o,, o,, o,,, o, o o• o o o o o •, o, o o,., 
Depó1itos elo Ta1ouro1.ria ,, .. o o .. , •• •o o,, ... , o .. ,, •• 

277.138.309,690 
22l,BCi7.5!l5.745 

sJ.;no.n3,1J-'S 

77.l29.5l!l.Ollõ 

UO. 600.252. 9Gl 

crs L oo 

1.256.177.801 
13.235.044 

253.552.599 
133 

150.9511.368 
51.S9G.790.000 

53,270.713,1J45 

Co111 a Receita do Cr$ 145.729.131.642,00 e a doopooA 
do cr; l34.039.518.618,oo, ap.ueco a conw run4oa • rrogron1.1a E•P! 
ciaia, que dQI:IQnstr.llll o IIIOVJ.IIIontoçiio doa rocuno• oriundo• de roca!, 
tu nio upacificAdu. 

E, na conto VAri,AçSo CAmbial Interna, que ro9iatra 
•• receitas e doaposu proveniente• tu difotcnçoa entra o divisor 
da convaraio miidio {A4otAdO no orçamento onual) a a tAu de cÂmbio 
Vigente na ocou1Ao 1101 pai'JAmantos, auim como oa reajuotMontoa 
do oquivolanta cm cruleiroa, nu contu 'bAncarioa, voriticou-ao a 
rccoita 4a Cr$ 7J0,759.6S0,00 o a daapcu do CrS 3!6.264.!127,00. 

Ho n.lanço rntrimonial, o Uivo r.t.nancoiro, ropr! 
lentando 28,7\, 1110ntou a Cr$ 666,833,50!1,00 1 uaim comproondidol 

Dispon!vol ,,,,,,,,,,,,,, .......................... 1B2.2JS,l17.o::e 
V1nculllllo cm C/C no.nc:irJ.A ,,,,,,,.,,.,,,,.,,,,,,,,, 29.284,5!11.080 
ROAliz.Ívol ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 451.29!1,049,762 

Rcault.l!lo Pondanta •••••••••••••••••••••o•••••••••• 3.427,074.039 

o Dii[)Onivcl choveu o CrS U2.506,979,1U4,00 ropre 
aont:ando oa Daldoa 4A Adr:linilltuçiio IndintAo Cri U,720.138,64~,oo 
do T .. ouro H.:acionol, cncontr01ndo•••• 0111 po4-r dA rodo bo:~nc.Srill, a i!! 
port,no1a 4a Cri 14.169.050.4711 1 00. 

E oa oaldo• b.:anc.lrio' v1ncuhdo11 a tundns a 
.... ••roc1a11 a, dndo, ao oorviço d.l d!vidn oJCtarna, 
Cr' 29.:Z84,5!ll.OBO,OO, como ao VÕI 

Eotobalccimontoo bAn~.Srioa - Gorviço do1 
Dlvid4 l:.xt.crn.:t. ..... , ................. . 
Boncoa C/Fundoa o PrOI)rD.III.l:l E1pc..ci.:a1o., 

AI conus Agantos f'inancciros Deva4ores 

448o965o760,96l,OO), O..tra$ Entidades DQVcdor.ls (COIII 

1,648,846.443,00) e Diverr.os Rcspon:o.Í.vois (com CRI l4~.68G,097,00 

duucam-se no grupo Realidvel, enquanto e111 Resultado Pendente 

centrAm-se as conta' Depósitos Judiciais (c:OIR CRS23.678,000,00) 

OperaÇões Anteriores i &.ei nl 4o5,95/64, C:OIII O SAldo do CR$,,. .. 

3.403.196. 839 ,oo. 

O Ativo Permanente, que represento 67,2~ do 

Patrimonial é o ltguinte: 

&.~ns 4a União •• o ••••• o. o,. o., • 

Cr~di tos da Uni i' o , , • o o. o, ••• , 

Va1or11 da Uni:io •• , •• , , o, •• ,, 

DiVersos , ••• , , ••••••••• o, ••• , 

:onst:atou-::c A redução 4e CRS 13.238.869,00 no 

dA c:ontJ. Bens de Natureza lndustriU; poróm, os Bens da União 

ram Aumento de CRt 7.207.317,291,00, do• quais Cri 2.595.448. 

s1o de Bens HÓYei:> 1 CRI 4.625,107,491.00 de Bens lmÓvcis. 

Regiltrou o DAlanço PiJtrimonial, no exercício 

1977 o total de CRI 4:.:..601.540.635,00, enquanto em l97Ci ficara 

CRl 34o394.223.344,00. 

Os cri4itos da ·uniio con::ignam CRS7.481\,0o19,'i68,00 

4os .quais CRI G.353',692.580,00 eonu.bili:tados em DividA Ativa, 

fir.A den~onstrado a segu1r: 

Saldo em 1976 ..... 4.443.110Ci.!l~3 

In!ICric;ão em 1977 .. 2.220,0,G.013 

Henos: CobNnç~o,,,, 177."5,04.267 

CAncc1iUNintO,, 132. 6GG.lG9 

Saldo em 31.12.77 ............. .. 

AI contu Dovedoru por Pareolalltnto de 

cAil o Devedores por AqL~iliçio da Bens da Uniio aP:areca• co. o'!l 

ghtros dt CRi lola7,611.305,00"e CRI'::to7l3o545 1 00 1 no txerdcio 

1977. 

01 Valores da Uniio, com o JIIOntAnte dt 

98.141.448.279,00, Ultrlpauaralll 011 CRI 49.317.427.405,00 o 

do no exerdcio antlrior, i"ICaS aos resu1tldos das contas 

das Socicdadu de Econ0111i1 Mista ( que urcara• o acrésci110 de CRio 

48~070,867.588,00) 1 Al•o:rarilados (cujo eroschento toi da 

da CRI 1.606.173.636,00. 

A conta Diversos ASSinalou. os seguintes rnuludos: 

a111 Ativo dos 6rglos da AdlainiltrAçio In4ireta, 

1.214.250.703.323,00; em Ativo rinanceiro, CRI 

a11 Ativo PerNncnte, CRI 523.452.121.873,00, 

Tanto o Ativo Co11pan1o1do quanto o Puaivo 

chegArAm" CRI 292.070.406.070,00. A c:ontAbiliuçio de 

ras nio Alttra c patrimônio, porém, é ntCUIÁrio par1 o eteito 

rtlgiltro e controle, Auim, daa contu 4e compenrraçio merecem des

tlll!JI os A'vales Concedidos (CRS 189.143.443.000,00), Deved.ortiS f-Or 

TÍtulos em Cl.lstÓ41a (CRI 93,422.339.965,00} 

til Exacuçio (CRI 8.159.201,947 100), 

o Panivo F'inAnceiro- conltitu!do pelos c•••••o•<l••o• 
cujo paoamonto independ.e da autorhaçlo orç'a~nt~ntiria .. ·chagou 

CRI.l02,1:!2.318.089,00, uto é, 22% do Pauivo Real, que 11110nto1.1 
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CRS 1.737.Jl~.455o435,00, O Jlusivo F'inanc~iro pode sor distribui

do pel.u parcelAS que seguem I 

~ 
AgenttS" F'iru.nceiros Credores,, •••• ,,, :212.374.8:27. 3:!3 

Oébi tOS dO Tol~rariAo o, oo, o o,,, o," 121,Q)!),077o996 

rundos e Pro!Jl'411\AS especiais •••• ,,., 36.212.942,7G6 

Restos a Pagar •••••••••• ,.,,,,,,,,,, 6.925.6:!0,073 

Em Agentes FinAnceiros Credores estio rcgistradu n 

contas-corrente5 entre o Tuouro NA!!ional e seus agontes tin.sncei

ros er-edoru, no Pa{s e no exterior. ~nclui • conta Despesas da 

Uniio, 0111 rel~çio ao BAnco do Orllsil S,A, e as contas e1pocio1h cm 

que o Tesouro do.l Un1io se encontra c, déb1to. Comportou-sc,cm 1976 

e 1!177, da 5C!JU1nte tormo.l: 

1 ' 7 ' 1 ' 1 7 
pANCO DO nHMHL 

Oper.:~çõea Anteriorea i Lei n9 4 595/64 3,403.196.1139 3,403.U6.63t 

c:ontr1bu1çÕol p/Fundo Hon1tlr10 lnt•t 
nacion•1 ,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2,081,17t 2.081o179 

The rt.nt Nat1onal City Dank '"'"'" 6,222 f,222 
Encern111onto Exerc.•rtno~nceiro 2.610.205. 7411 

pANCO CENTRAL Db BRASIL 2.515,UO,IIU 20fiol51S.977.l35 

BANeo Nt.ClO!tt.t. DO DESENVOLVII~ttrro 

uo. 000 ---~'!!'!!'~· !!"!!!!' ZÇONO~ICO.,.,, ••••• ,,,,, •• , .. ,, ,, ., ,,, 

'1' O 'f A t. ,,,,.,,.,,,,,,,,.,.,, 5.920,'185,123 212.374.1127.323 

A conta Dibitoe de '1'110unr11 11101tro1 o valor da• L! 
trai de '1'e110uro N•ciou1 em circulação o, no cxercict.o ca exame, teve 
a ae91Jinte mov111entação, que pode ••r cornparld111 i do uerc!cio antlr.!,. ... 

Setdo do txerc!cio Anterior , • 
In•cr1çiio ............... ,,.,, 
lldXIII 

Seldo po~ra o próximo oxerc!cio 

lt76 

37.449.060,121 
uo.lloo.ooo.ooo 
108 ,8DG. 772.126 

n.u2.2D7.995 

1t17 

69,U2,267.t95 
2Ui.SOO, 000,000 
lU,!l03.2lO.OOD 
121,039.077 .9!15 

OU•nto i conta Fundo• o ProgrAmu Eepoc:iolia, onda 
1io reqiatro~do• 01 crÕditoa do• vüt.oa fundo• e pC'OIJl'lloMial, ross.:~ltam 
01 "IJuintllll 

(1) HJ\ Stcru:Tl\Rih DC PLI\NCJAMtllTO Oh PRCS! 
DbfCih Dh RJ:PCBt.ICo\1 

l'llndo C•rocilll .. Con1tituiçio .:~rto 25 
inc:1ao III , ••• , o,.,,., ••• ,,.,,,.,,. 

fundo do rro!Jrarna de Integnyio N•c1~ 
n•1 •o. ,, • , , ,, •••• , ,,,,, ,, ., • , , ,,, , , 

hndo de DfiiDnVOlvJ.mento de koo11 E! 
tratÍÍCJiCIII o, o,, o o o o o o o o o o o o,, o o,, o o 

Provra~~~a do Redinr 1bu1yio de Terra• 
1 !Se Ettlmulo i Agro-IndÜitrlA do 
Norte e do Norde1te - Pno"l'ERRA , , , , , 

fundo tlacion.ll. de Delonvolvinento, C2, 

ta•pa .. te Loi n9 6 OU/H - art, 49 

(2) NO HlNIS'1'tRIO DAS Mltlt.S E tNCRClh 1 

Fundo Eapoc.I.A1 .. Dlt'eunç• d1 Preyoa 
de oarivAiloe 11• P•tró1.a , , , •••• , , , , 

(3) NO 'IINIGTC/titJ DA F/oZZ::IIDhl 

Fundo du P11rtioipnç:io doa Munic!ploll 

Fundo do Participaç-ão dos 

D1etr1to rcdota1 e Torr1tÓr1oD , ,,,, 

Fundo topoc!d-rtucoita Vinculada , , o, 

7.538.874.627 

1,820,453,521 

4,707,671.653 

l.71S1,500,l35 

l.U3,573.575 

4.635.1l9o273 

l.Oii'.1,1fl~.D71i 

l.o06!1,10•l,D2!1 

lo042,247o43J 

•-~·.hfe .. %.JtJ,Jik.M "' 1 )_ ·- .• < 
.':; .ii' 

01 Rcnton A J1,,'].1r cornport.ul\l'll•no como IIO<JU!!I 

Caldo do aJCcrcicio nntc:r1or , ,, , ,,,,,,, ,, , 
In11triçÕan do o~o<crcicio ,, ,,,,,, •o••••• ,, , 
Int:cr1çÕcll roatolbolccldolÍI , ,,,,, •••••••••• 
POIJ"','OntOii ronl1ZildOII ,, , o,, o o,,,,,,,,,,., 

Cancolnmcnto do JnsortçÕoll o•,, ••• , , , • , , , , 
SAldo para o prÕICii!IO cJCorcicio • , , , , , • , , • , 

5.6G!l.40.27J 
G,030ollG,720 

110.525,6(15 
4.191.204.631i 

6!13.4!.9,!169 
6.!12!:1,620,0'13 

No roaz;aivo roormanonto, Cl'll que <roll d!vld<ron tund.ldolll 
outras procl11.:un do llutor1uç:io loq1c1o:~t1vw parll amort1ro1ç.lo n rcn<J.'I 
te, o ro.,intro é de cr; 1.355.1!13.137.346,00, ou sejAm 61i,61 do roo1! 
•ivo Rc.:~ol. Sua compo•tçio, quo poda 11or comp.:~ornda com l1 do exercício 
anterior, é asc1111 comprocnd1doll 

U76 1977 

O!vXDA rutJDhDA Itfl'ERNh 

Obri']AÇÕOII nesjustivoie do 

'resouro Naclon~~;1 • o., •• ,. 14,35t.l83,S36 119,351.!156.096 

Obri<;~•çÕcl do Tesouro Nacig, 
na.l nio lloajustiveie 87.1192,246 1Ú.l62.522 

DIVIDI\ FUNDADA EXTERNI\ 
1:111 contra toa ............. 42,3117.39:!.000 62.471.915.000 

DIVERSOS 

Orqio1 da Adnlinhtraçio 'n 
dircta C/ Paer:ivo • o,., •• 711.843.687.277 1.173 ,268.1:)]. 720 

& O H A""'"'''' BJ6,1i76,155oOS9 1.355.193.1 J7 .34 6 

o P& .. ivo dos Orgio11 do1 Administração lnd1ret•, i!! 
cluido em D1vareos, che9ou a Cr$ 1.173.268,103,716,00, doa qu11h 
C~:f 831,562.08S.l41S,OO marcu11111 O ranivo rLnancoiro e 
Crf 341.706.016. sao,oo o r .. at.vo Permananh. 

O a111110nto de 47,4\ na D!vida rund11da 
(Crf 20, OIS4, 523, 000,00) •• dov• aos compromiuos auwn1dos 
Uniio, junto lia cnt1do1d011 internncionnil, 

txtorna 
pa1o1 

c, do conrronto entra o At1vo rin.:anco1ro u Pa11n1vo 
F1n;~ncc·1ro, cho•Jol·oo ao rc11ult.1tlo t'inAncotro d., Uni.:i'o, OJI'I 1977, que 
aprc:.(.nt:.ou o no•Juinto Gupur.lvit: 

l.dr.-tlnir.tr;u:·:\o r.u.rota 
AIJrnio\tr.lr~ç-;io Indlrct.., 

~';..t:·:~~·:~~!:!! 

1\th.~lnt::trill;:io llLrot<~ 

hd1:11 r.l r,tr,,r::i•) lull1rcló'i 

503.'1311.654.l2!i 
115l.Jos.sr.n.r.:u 

3D:!.n2,31o.oo!l 
Blt.!ir:'l.nns.UD 

!!.!.•:· · :.'l.L, I' ln •'\"·•lro 11.1 ur,t:io , , • •o,,.,.,,,,. 

1.357. 044 .414. 95!1 

l4lolGO,Ol1.722 

Salll 011 Orq:io• d.:t Adlll1n1otnç:io Indirot.l, o contronto OJ! 
tra o 1\tlvo Finiln~o1ro c o Po:~ulvo F1n•mco1ro .:tprcoonta o aupor01vit 
Un01ncoiro do Tcoouro quo, cm 1977, fo1 ostol 

cn• t.oo 
Ativo F1nõlnca1ro •••• ,,,,,,,,,,,,, .... ,, 50l,730,D's4.325 
Pacaivo r1nõlnceire,,,,,,,,,o, •• ,,,,,,, ~.!.!!.:E.!! 

SuparD.vlt. Flnnnooiro do Toaouro,,,,,,, l2l..Ufi,S31i,2J6 

A dLtorcnça entre o A tive Potll o o Paaaho llcoll ofcrcca o 
Saldo l'atr1111on1a1 qUG eh•gou a CRI 2,0,4011,!20,07!1,00, podendo •er 
comrarade com o do exercicio antarior, dnta manain 1 

1976 1177 Aumento 
Adminhtnçio 

311.242.651.004 116,9111.54l.H9 Dlrata, o, ••• , •••• ,. 46,575 11~0.2!15 

Admlnhtnç4o 
Ind1rota.,o •• ,, ,, ,, 146,452,411'1,08] 2ÕJ.4B?,!i78,'7110 57.017,091.6117 

TOTAIS ....... le4.G95.1JII,0117 2,0,4011ol20,079 10!i,712,,6l.U2 
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AI a1taraçõos oeorrldu no património toram avldnncia

du na Dllmon•tr"çiio du VAriaçõu P•trimonhh, qt1r1 tr~vr~ asto rr~sul
t&dol 

CRI 1, OD 

Adlll1n1atraçiio Di rota , , • , • , , , , , , , , • , , 4 8,,75, 6,0, 295 

AdMJ.niotrwçlio Indirota ,,,,,,,,,,,,,, 57,037.0'11.6'>6 

•supt~ravit• Patrilll0nill1 •••••••••••••. 105,7J.2,961,99l 

I, quanto •• var1llçÕoa P•trilllonlai.G, ü pou!vol oattab2, 
locar-ao a ••po•Lçio contti.bLl a II09Ull'l 

Rcstll t:.ntc~ d:. F.~t"cus5'o OrC':uncnfSrin 

V.rlasões Positivas , , , , , , 

keeitl Orç;amcnt<ÍriD ,, , ,,, , , ••••• 

Recelu dos Ora:~os da Admlnbtr! 

252.605.447.867 

çio Indi.rcu .................... S.l69.l28.6:ZS,l10 

Varlaç.io Clrilial Interna , ••• , , • , , 

Muucõn. Patrh1onills , , , , , 

Cobrança di Di v ida Ati va ... , ... .. 

Alic:naçio do Dens •Dvols ........ . 

AliCIIIçio de Titules e Valores .. . 

lllccblai:Jito de Créditos , ....... .. 

Divenu ........................ . 

4J4.49,,723 

171.504.%61 

lO.uoa.~m 

17.007 

SZ1.Zl9.47Z 

25,32t.U6 

variações Nntativas , ••• , ,, ,, , , , • , • , 

DtspcP Orçaa:cntlrJ.a , •••••••••••• %47.466,754.504 

Dospeus dos Or;ios d.a i.dllinistra 
ção Jn4ircta ................... : 5.2114.3110.2l5.tlZ 

Muusõrs P:atri111onhls 

-'qubiçio do Bens nlvcls 

Consmçio o Aquiliç.lo do leu 

lll&veJJ ......................... . 

tonscna;ão c Aqubiç.io Iii kns do 

Nacurcg 1ndustrill1 ............ . 

Aquisição do TINlos o V.Joloros •• , 

DLVII'NS oo••••••• •• •••••••••••• ,, 

4.453.717.931 

z.au.os&.777 

I,SSI,770 

Z03.153 

710.067.570 

5.622 ,3-;8,567. 700 

760.077.766 

S,621.SBS.U9.9S!_ 

5.541.846.989.936 

1.046.597.901 

co~apuando .... taJ.a vuhçõc~, obté'II"IC oato R.!!, 

l'CIIIltAdo PAtriii'IDn!.l1 da txecuç:lo OrçomontSrJ.al 

RccoJ.t& l:totiYI,,,,,,, o., o,,,,,,,,,.,,,,,,,,, o., 
Doapoaa Z:tetiva.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,.,,,,,,,., 

•superavit• Patr.imonial dA Ceatio Orçamont! 

ria ......... ••••••••••••••••••••••••••"'"'"" 

~ 
5,&21,5B8,4U, 934 

5, 533, BOO,l'12, 028 

8'7.788.0!17,'106 

CrS 1,00 
VnrlacÕo11 rn!litiVIIII, ,, , , ,,, , , ,, ,,,,,, ,, ,,,,,,, ,, ,,, !171,f>60,462,J::!O 

Inacriçio dll D!vida Ativa • , , • , , , , 2,220,056,013 

InacriçSo do Outroa Crúc!itoa, ,, ,,,, 1,515,076,237 

Inc:orport~çiio do Dona (doaçõu, 1!!, 
vadoa, otc:,)....................... 5,877.017,845 
Cancohlllullto du Dlvidnc l'alnivo~a,,, 7101.551,416 

Adrll1n1utrolÇ"iio Oiro ta,.,,,, .. ,,,.,,. 3116.903,579,228 
AdminiGtr•ç;ic. Indirott~ •••••••••• , ,, 564,440.17'1.579 

y11rlncõnn llrHJnt I v:.11 •• , , , , , , , , • , , • , , , , , , , , , , , , , , , , , 

Cancohr.-onLo da O!vida Ativa.,. ,, , , 

EnClllllpação do O!VidAS PalliVU • • • • • 
Restabalocimcnto de OlvidAs ra••! 
VAI.,,,,,,,,,,,,,,,,, ••• • ••••••• 

Adrn1n1otti1Ç~O Di roto:~ ••• , • , ••••• 
Adm1niotraç~o Indirct:• •• , •• , , •• 

132,66G.l:i9 

54.867 

271.535,417 
370.987,644,2Jl 
582.351.4i7.5U 

'J53.743.5'78.2J5 

Da c:omparaçio doa núr~~oroa alinhados aciii'>A, encontra-se 

o Roau1t4do Patrimonial Independente da Execuçio Orçamcntiria, como ae 

YÕI 

Variações Poa1t1Vlll •• , , • , ... , ................ , • 
Variaçõc:n Nol]atiVIll , , , , , , .. , , , , o,,,,, o,,,,,,,,, 

•suporolvit" Extrol•Orçamont~r1o •• , •• , ••• •• ,,, ••• 

~ 
971.668,462.320 
95l.'J43.578,23'S 

l7.924.8M,085 

DA! o"oupcuvit*Pâtrimonilll do Exercic:io, qua poda 

aer de!N)natr.:~do dlla mAnoiraa quo ae9uom1 

• X • 

•supanvtt• PatrimoniAl d.1 Ceatio orç.:~montir1a 

•superavit" txtra-orçamont.lrta ••••••••••••• , • 
•supor•vit" Patrimon141 do Exerclc1o , • , •• , ••• 

Ativo Real t.!quido em Jl.l2,77 

Ativo Real Ltt]uil!o en Jl.12, 7ti 

•superavit• PAtrimonial em Jl.l2.77 •••••••••••••• 

~ 
87,788,097.906 
17.924.1184,085 

105.712,981.991 

Cr$ 1 no 

2!10,406,120.078 

184,&11S.J38.067 

l05.71:?.91f1.9'H 

Ji toi rr~terido que o Imposto aobre 111 ProprledaC:e 
'rltrritorial Rural é controlAdo pelo InstitutO NAcional do Colon1:.2, 
çio a iteforma Agr:irio (IUCnA), E detorminaçio dA Lei nO 4.~05/&4 e, 
no11 últJ.r..os cinco ano5, apreaentou a 5egu1nte arrecadAI":io, com a 
trAnatorõnc:h de 80\ para u Prefel tUtll5 HunicipA.I.G e 20\' para o 
INCRA, a tlt10lo de c:ontrAprc5t4Çiio de aorviçosl 

CrS 1 CIO 

PrJ:rtiTUM::> INCRA 'l'O'l'f,L 

197J 20.962.426 5,:H0,607 26,203,0~J 

1974 125,804,677 31.451.170 157.~~5.847 

1975 97.434.069 24,358,517 121.792.586 
197G 273.763,9116 68,U5.9!16 342.22'1.982 
1977 371.940,012 92, 9PS ,OOJ U4,1125.015 

Z: a Yl:lrhç:io do doaa1:1penho do CAixt~.do Tesouro N.:.c12 
nAl pode aer auim dttmonstrnda 1 

TESOUno Nl\etONI\L I:>:I:CUCJII'O I'INhNCEIM 

C:rS tt1lhÕ~::J 

tSPCC:IflCAÇJiO 1971 1977 VariAÇÃo \ 
i7 76 

Rocei ta ., , , ....... 166.220,1 242,89l,O 4G 1 1 
Dospo::JII ........... lo\5,7!1Ci,7 241.84!1,5 45,9 
"Supor.:~v1t" f2l,4 i.ot3,5 146,5 

Quando .5. roooitll orroc:adold,,, podo aor livro a 
lada. 11 v1nc:u1oldi1 tom dhtr1butçiio .:.utollloltic:<~monto rooll1zAdA 
Panco do Dti11ll S,A, 

v1nc~ 

pelo 

011 t]UIIdroa a 1o9u1r Aprellont<~doa oforocom idõta, tA,!! 
t.o do Receito quanto dA OoapoaA roalizt"'dllto no biÕnto 1976 o 19,1 

CrS· MilhÕea 

lorrecadtaç~o t:fetivo'l Var1Aç:io "'' llrroc., 
ntC&lTA dnç~o - ii/1'6 

1976 l '1'17 1\hllolut,, l'<'rt'l'ntual 

Livro .......... 91,256. o 134,077,0 36,021,0 37.9 

Vinc:uht!ll ...... 60,!!64,1 108. fllG. o )9,851,9 57,8 

TOTI\.L, l!iG.'*lO,l 242.093,0 7G.672,9 4ti ,1 
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Cd H11hÕctD 

PESrCSA 
Po11pou., C(at!vll Vcri.-.ção 77/76 

------·---..IC"~'~''----...!."~'~''--..J~bli(l] ut, Ptorr..;,ntual 

PAuamontoa de j~ 
J'OD o COilliiiiÕOII, 2,,, 
Cotu de Deapou. 
Efet1va, ,,.,, ,, , 85,332,0 
Distribuição da 

Receita Vin.:ul.!, 
da.,.,.......... 56,705,9 
rundoa da Part! 
cipaçio., ••••••• 12,258,2 

·Divarcoa, ,,,, ,,, 11,<470,9 

TOTAL, 165.796 1 7 

'·' 
125,780,3 

88,519,2 

20,29G,B 

7.248,3 

241.849,5 

1·1 24 ,a (-) 83,5 

40,448,3 47,4 

31.,813,3 56,1 

8.038,6 65,6 
(-) 4,222,6 (-) 36,8 

76,052,8 45,9 

No• Anoxoe XLIV e XLVIII ro1110t1do11 pelA lnspotori.l Co· 

nl do UnAnÇAII do Hiniatêrio dA Fasonda., h• doraonatraçSo dat.:.lholclll 
da r::xocuç~o Financeira do 'J'oaouro, d.11 vinculaçõoa dA Rocei tA Follord 
o da ovoluç:io dos Impostos sobro rrodutoa Industrhl1:uado11, aobro a 
Renda o Proventos do QUAlquor Natureza o do Divoraos. 

E• obodiância ao quo dotafflllna o Docrot:o n9 80.421, do 
28 do sotorrlbro do 1977, quatrocantoa a quuanta a trás õrqios da Adml 

nbtuçio Indirota apraaontaram aaua balanços, a fl111 de ~aro• lncor~ 
rados aos da Uniio. Em rolaç:io a 1976, houve o~crásclmo· da u• õr9io.-

Pori111, doixarM do onvio~r seus balanços a Univenidado 
Federal Flwninonse IMEC); o Conselho noqional do Odontologia do Hinaa 

Corais, o Conselho Roqional da Ordem dos Hiia:t.coa do Druil, do Porn•!!! 

buco, • o Conselho flagional da Ordem doa H~icoa do DnsU do RorAima 
(MTr). 

A SUDEPE, do K:Lniatório da Aqrlcultura, nio apraaentou 

sou balan90 de 1976, mas cumpriu a obrlqaçio, em 1'77. Da •••N for 
aa, o Consolho Reqional do FArmich, 10! Regtio IESI, do K:Lnlstár!.o -
do TrabAlho. 

Pela Lei n9 6.UD, do 7 de julho do 1977, !ot extinto o 
Serviço do Anlltõnch o Seguro Social doa Economlirioa, v1nculado ao 
K:Ln11tár1o da Providincia Social. 

'1'u1bám apreaontanm contas •• 1977, os aequlntes õrqios 
. nio rehclon•doa om 19761 

- Coahaio do Valores HobiU1rioa (KFI 1 eon .. lho ReCJlo
nal· do H6dlcina Voterinirh -""6! RegiÃo (ES) 1 Conaolho 
Regtonal do Orde• do:~ Mií.aicoa do Draau IACI e canso• 

lho Rli9Jonlll do Flalotoraph • 'l'eraplo~ Oc:upadonal 
(DF) o 

ApÓa anali .. r todoa oa aspectos dos Ddançoa CorAh da 
Un1io, o TribunAl di COntas, •• c11111pri110nto ao qua dispõe o art. Bti, 

do sou Rogl110nto Interno, oxa•inou as d1rotr1101 • prloridjldo• para a 

açio do Covorno, •• 1177, an.l.nal.lndo oa aoquintos proCJruos '"altamon 
t• prloritSrios• a qutt trouxeram bonetlclo i politica do ad.:&pt.lç:io d; 
eatrutura sconõmica nacional i conjunturo lntornociona11 

.. oxportaç:io do lll.:&nut'atundos, ssldiiiAnutaturadoa, a9ro 

1ndúatr1a, •1neraçio, produtos a9dcola1 nio•trjldl: 
cionelsi 

• aaior exp•n•io da aqricultura, para au1110ntar axport:! 
ÇÕS1 • a\lbsti tu ir 1•portaçÕIII 

.. bu1ca de auto-suflc1.nc1a 0111 Ntériaa•priNal .Lndua• 

tr1a1s búicas 1•1der~o~rg1a, ~troqu!mica, t'ort1HZA!!, 
tos, nio-t'arroaoa, papel • celulose, barr11ha)l 

• 4ssenvolv1~~ento da lndúatria ~ bons do capital (ai• 
1111 como da co111ronentaa, pua bsnl d1 cAp1tal a da 
oonawao dur&vaisl 1 

.. PtogoraM NacionAl do Alcoolr 

- dolllnvolvimento doa transportai colativoa, pan do• 
a .. tlllular o transporu·tndividual.• 

Ob••rvou, ainda, o TCU, qua o cnaelmonto do Produto 
Intoa:no Bruto u tllndamentou na poupança interna • na redução doa •!! 
pristbiOI sxtornoa, a.conhsc.u o •nor awnento do PID,· roslaltAndo, 
no sntanto, os aegulnb.la aapoctoa1 

(1) E• prh•iro lugar, alta pa:ioridada tinha da au· •! 
ISIJI.Irada ia exportações, mnsidero~ndo os progrun 

• aubatitu.Lçio do .t.•portaçÕ•a dspandor••• a111 IJO• 
ral, da cronoqru .. qua dificUNntc podori4ll .. r 

antecipados. Julqou·•• naliata ea~rar-, para 
lt77, uportaçõoa totais do USI 11,2 .,a US$ 11,5 
bilhÕes, provando·•• IIIAior apoio financeiro Às aiC• 
poa:blçÕoa, da ords111 do CR$ lS bllhÕss, R li IDIIIA da 

todo& 01 pt'Ofjll'UAS o 

C:U Doc.l.dlu .. ae pela nocoaolllndo do, t:o!llporarioli"Cnto, 

contin"'-lr contcnllo 1111pon.:açõa•, rncnmo qu.,ntD a o
qulp.:&muhtoa, ccmpononto11 o lll.lt\irl.H;•prlmol:.. Ow C!:, 

toros que Absorvam 9r4ntlo11 import;u;Õoll llcvotiollft d~ 

aacolcr.u· o sou crc'1C1mcnto. 

Cl) l9ual1110nto considorou·•• a t.aportSnciA de conter o 

con1111110 do co.Cust!ve11, notadoa~ae~nto quAnto a 901110 • 
Una, óleo dioacl c Ól10 combuat!vol 1 tcja pala 1112, 

nor taxa do cr•ac11111nto da aconoiiiJ.a, seja. pr1nci• 
palunte, por novas IIICid.l.daa, donta:o do Progrollha do 

Rac.t.onal.t.uçio do Uso de Collbuadvch. No caao d4 
gasolinA, teve·•• a111 conta que ••rvo, notadomonta, 

ao transporto 1ndividual, sabando·to quo o automó· 
vsl, nat principal• irut •tropolitAnAs, tr~anapo! 

~ apenas de 1 a 1,5 pAIUCJGiro; e111 1!1Ód111 o Õloo 

41•••1 o o Õlso colllbuat!vol, por lUA voz, aproaen

taru •• 1976 oxpanaio tora do cOMUIII, indlco.ndo a 
ocouãncia do deapcird!c.t.o. 

(U Dscidiu .. ao dar todo apoio i1 dHorontoa tor11111 de 

oapltallzaçio da omprua privada naciond, provcn

do .. ae, apó1 estudos roalhados por oqu1pos tâcni• 

cu, a comple•ntaçio do PROGIRO, 1nclua1vo con. r!. 
duçio da tau do juro• IIIÕdla • 

(5) Atonçio oapacl41 dovor.l.a ser concodidl'l ao Nordeste 

o., •• particular, i sxocuçio do POLOHORDESTC, en
quanto a 111plo1110ntaçio do POLOCENTRO o do 

POLAMAZOtU:A ji contavam co111 o oaquoma da recursos 
varantldo.• 

Por outro llldo, e111111naru .. u os aubddioa do •ciic.t.t a 
doa fartU.t.untoa PIU coniUIICI .t.ntorno. Foi aub•tancLAlmonta reduZ! 

do o subsidio do tr1qo o adotou .. •• critirlo, no 10ntido da quo os 
preços e tarltu do bona a aarviço• pÚbU.:oa nio dctYIIIII oxcodar o li· 
alto da 25\ 1 noa reajulltai'ISntos, 

AUIIIOntou, pori111, o d1apêind1o 0111 programas da vdoriza .. 

çio do• r"curaoa humAnos a do 1ntsçoraçio ~oc.Lal, convindo reproduzir 
• ãnta .. dad• pelo Tribunal de Conta• d• Uniio, quAnto aoa ro•ul ta• 
doa do OrçMidnto do U77, na iraa social I 

111 As parapoctiv.aa de do11ampro9o IJCROrDlhAdo, doU .. 
naAdlll no inicio do prilliQ1ro ac1110atro, n:io ae con• 

t1r11Al'411'1 no docorror do o11orc!c1o, amboro. os !nd,!; 

COI do 011aprogo tenhAm ai do bo1st11nto ,Atotadoa pol• 
da~Acoloração oconõmlcA, sobra tudo no1s Rog1Õca H2, 
tropolitanu do São Paulo o curltlba; em contra• 
p."lrtldol, houvo outroa c~~osoa tnlo do J4no1ro, Do

liiml cm quo ao vort ticou au~~~anto llind.l 011pro:o1• 
YOl 

(2) Hauo niio 110 dispondo dct dadol5 •obro o choll!loldo 

~~~arcado lnt'ormo.l do bubolho, õ do ao supor, om 
Visto do doaomponho do :iotor D1'9Anizlldo, quo o. r!!. 
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duç-Ão Absoluu do n!vel de olflpto9o, OJQ lllfJUI\10 ca• 

ao», ou da capacldada do absorçio am outro•, ta
nha deslocado •iio:de .. obra p.-ra ou •atoraa mano11 

ou nio orl]4nÜadoa 1 

(3) •A arrccadiiÇÕo bro.:.ta do FCTS (ANCXO Lili) atin91u 

a CR$103',5 b1lhÕoa Ccr01c1.-.onto noMinal do 51.2\ 

•• ralação a l'J761, enquanto o nWnaro do cadD.IItl'!!_ 

doa (conuu ativaa dos optantoll) alovou•ae ll"l'A 
25,5 mUhÕoa Uncramento de a,2\); o patri/1\Õnio 

l,!q;uido puaou do CJI.'7~,0 !N.lhÕaa, 0111 1?76 1 pau 
CRf 128,7 lllilhÕ.s .m 1977 lcraacillanto &I 6'2,9t) 1 

(4) A arrecadação btut4 c1.;) PIS/PASCP 1-'HI:XO LIII) al.· 

CAnÇOU CnJ ]]14 bilhÕOI, O patr1111Õn1o lfqu11:30 qu4 
11 CR$ 100, O bUhõet e o n~r.~~tro do cadutradoa -

24,7 11'.1.1hôet (creacimento da 1,,4U 1 

(5) o ni&1110ro de t1nanc1ANnto• hab1tac1onoa1a concedi .. 
doa chaiJOU A 267 mJ.l, 1uper1or era 12\ ao oconido 

•• U'J6J 59 16\ dauctt tJ.noanc1alftantol doatinwrAm .. 
•te i áru do lntor-aue aocial, que apruontou ia, 

cromento de 27\ om ralação a U76l 

I' I O Prol)rA~~~a do CducGÇio Prá-t•col.u. am apoio .la !. 
tlvid.-.doa dAI accrctadAa oatadu.-.1& de oduc.lç~o, 

po .. ib111tou A •.:atdcula do 34 11 11111 Aluno~> I 

(7) No cnBino do 19 9rau toram atendido:; 21,1 milhÕoa 
de alunos, dom qu11h l7,G• •ilhÕCu d,, hixtl cl~ria 

do 7 A 14 anoc 178\ da ttl1x.:a) 1 

(8) No anslno do 29 qra~a as ~tatdcuha alcwny.u.lm cor, 

CA do 2,J llilhÕCG da al.unOGI 

(11) No ona1no supor-ior a lltltdcul• total lituou-u 

por voltA de 11004 111Uhão da aluno• Ul,H em 1n!. 

tltuiçÕC• put1cularo•) 1 

(lO) Fora• bcnof1c1Adoa, atuviis do SistemA FinAnco1ro 
a. sonaAfllonto, cbln proo:)atoa da imphntwçZo ou ~
lhor1A da aiatalltll de abaatcciiiiOnto d'li.qua, Jl4 
lllunictp1o::; c0111 s1atciiiA de aa9oto1 aan1t.ir1os, 41 

núclooa urbAno•, 

E11 raforõnc1A aos ProqramAa tapacilllh, • Un1io, 0111 

U77, tavo o resultado ao9u1ntc1 

a- POLAMAZ0.'fiA, Rocunoa Pr'OIJl'41114dOG cm CRU.UJ 1111-

lhÕOa, """ apUc•doa IONnta CRI 1.1H mUt.õu 
(8S\), Do total aplicAdo, CR$ lli8 mUhõea delti

narAJII•IO ao Palo CarajÁGI CRI lOSmUhÕOs, no Pelo 

'l'apajõa, e CRI 222 milhõu no Po1o Rr.ndÕn1A. Oa 

dQis pri~:~airoa, na &roa da SUDAH o o Ílltilll"), na 

ir.oa da liUDCCOo 

b • POI.ONORDtSTC, Roc:uraoa prooqrAIIIAdOI do CR$3.210 III!, 

llilhôes o aplicado• do 2,580 mllhÕOI, Doatoa,CRI 
648 mUhÕOG torou pora 01 projeto• da doaenvol"l1• 

Nnto rural intc9rAd01 Cn$ 233 rdlhÕa~, para oa 
da colonluçiol CRS1.510 milhÕn, p.:au o• do 1rn 
9açio o CRI 18!1 milhÕCII para AI IIIÇÕOG C'OJ19l01110nti 

roa do Apoio. 

O .. Projeto Sertanejo, ~C\ltsOI proqramAdOal CRS 260 

ailhÕotJ Ubarlldoal CR$ 1'2 1111lhõaa, 

d • rroqr.-.m.:a do Doaonvolv11110nto da. A9roindilatrh. do 
Nordnato, nocutaoa pro!JrAm.ldot do CR$ 270 •i· 
1hÕo•, mu COPII totlll liborndo do cns 354 111ilhõoa, 
~o~ndo que CR$ 8-1 milhÕoa roproqrilm.,doa om 1!176, 

• - l'OLOCCffi'HO, noc:urao• proqr.lllladoa do cns 893 1111-
lhõoa, 1ntoqrlllmonto invuatldoa. 

t • Pro9tAmA Capcc1ol da Ragiiio Cooaconômictl do oras! 
lia. llocunoa pro1Jramados do ordo111 do Clll lGO ft\1 

lhÕOa, doa quo1G Cora~ l1boro:~odoa cns 12!1,3 

LhÕCa, para atando r a 149 projeto•, 

9 .. Pl'09l'GIIIA l:spaolal do Dnenvolvinanto 

" PROD&PNI', Racunoa provlatoa da 

lhÕoa pAra atanclor aos aetor::•,,: .. :.,:::::::::''"• 
1\0AIIICnto • enar91a, alám do 
obru do Sator Indu1trial do Cuilbi, 

do plano di rotor do Chtrito 
1io do projeto do 

h - Proqr• .. Eapec1al 
i'RODCGIWf, ReCUriOI proqr4111Udol 
lbÕ .. , doi quah toru l1bora4oa CRI UIO 

1 - ProgrDIU Ctpochl do Norte rlum1nonae, 

.ob1l1&adol de CRI US Mllhõea. 

j - Pr09rau Eapec1al do Morta 40 Paraná 

lecunot pr09rtuudou CRI 26l,l •1lhÕ.t 1 

tora111 l1b.rados CRI 2J4 111lhÕ.t. 

1 - Projeto Litoral Sul cSII Santa C.tarina, 
dA CR$ 12,2 ailhÕia, toram aolicadoa CRI5,4 

lhÕe~. 

a- Projeto Sudoeste I. Poraa aplicadoa CR$12,2 

lhÕca, auporior ao 1110ntanta 

aUbõaa. 

n - Prognu Capecial da Controla da Erosão do 
Urbano do Noroeate do ParanÁ, 

•1lhÕOa, tota1saonta liberado•. 

o • Plano do Dcaenvolvi.ant.o d;a Dada da LtliJO& 
lnvoati.antoa ptcviotom do CRI 4 ,1 11Uhõcs, 

ndludom no IIORto1ntc do CRU, 7 •UhÕc:s, 

p • Pr09rAIIA Sidorúr-glco Nacional. 
doi, atõ U77t CRI 80,9 bilhÕos (27~5\ do 

tal). No pododo 11175/1977, as apl1c:açõos 
l'AII a CRI64 bUhÕot 121,7\ do total), A 
aio pua 1971/197, i de CRI 140,3 bUhÕOa, o 

bro da •Plicaçio do padodo 75n7. 

q .. Progra111o Nacional do Onanvo1v1•nto da 

tria dt Hotaia Nio-Parroaos. Ap .. .r- .da 
ta produc;io·intorna, o d1apând1o callb1al 

lllpOrtlçÕOa da tala pr-oduto• (1:1nc:o, cobr-a, 
dnlo, chuabo 1 niquol) chagou a 448 Milhões 
dÕlaru roa, llto é, 112\ a'~it do que U71i, 

.. 1or aplicaçio do ncursot •• deu com a 

qio de cobn IUS2SO IILilhÕas), alwa!nio 

llilhÕOa) e 1inoo (USUl 111lhÕatl • 

'I' • Pr09ra~~a Patroqu!11ico Nacional. 'T\Ia aido 
o atforço nacional para elevar a produçÃo 
bont patroq:ulm1coa !etano. propeno, 
bon10no, xileno e .. tano). Entn 11174 16110 
toneladaa) a 1977 11,1 aJ.lhio do tonobdaa) 

v. acráaci•o de 60'. r:ati prevbto que, 

a produçio aUnqiri 2,2 aUhõas da tono:L•''"' 
tando a 3,1 lailhÕo• de tonoladaa •• 
oparaçõea "o• po1ol do Nol'dalto e Rio 
Sul, h 11177, a produção craacau 37\ em 
ao axorc:tcio antor-1or. 

1 - PrOI)rama Nacional do FertUiuntaa. Om 

nadoa croacor~, cm produÇão, 4n durAnte 
(lU •11 tonoladaa), l'! provllta pua 11184 
toautic1Õncia bruUalra, co111 a pl'Oduçio de 

.S.1hÕoa do toMlAdAt •• nitroçoãnio, 

Ell ralaçio ao• toafatados, • capacid.:ado de 
ciNnto da produy:lo, entre U71i a 1977, 
63,. Pr-avõ .. ae que, 0111 11180, a capac1dtldo 
duyiio do rocha toofÃtlca poderÁ 
60\ dA dorMnda n.lofonal. 
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Quanto i\OS pot.'icsicoa, apoDAr' doi on!orços l"D."\"" 
li:&Adoa, o Drlllil n::io toM condiçÕo• do AutoauUct 
õnc:h doun inzn1111o básico, a curto ou "-'idio prn: 
IIOio 

t .. I"rogumn NAcional do Papal a Celuloso. t utillf:!, 
tór1a a o1tuaç::io do proqrai!IA, quGnto i celulou. 
Entre 1!174 o 1!176, a impoz:taçio caiu da 67,2 m1-
lhôea do dólares par.. 30,2 milhÕas da dÕhraa, AI 
pravJ.aõu aio do auto•allf1c1iincia a .. 
•ur:=ravit crcuscontft, 

19110 • 

ltolativamento ao papel, é utilfAtÕrh a produ

çio. No perlodo 1974/1977 o abaatecimanto da da
Nando, a partir da produção, passou ·da 113\ pua 
!lo,, O aueoravlt dca::çado a aequir, apnaonta

d, c~nforme u prevJ.aõu, decl!nio a p.~rur cS. 

ltBl, devendo atl.ngir o ~ do oiOO •11 tonal! 

d .. , om 1985. 0011 n~udoa proco41dos pelo Covt~r· 
no, Chegou o Tribunal de eor\tu da untão i a!nte-
111 &baixo transcrita, ao n!vel da cada tipo da P! .. ,, 
(1) P~pcl p.:ra escrever e imprimir - superavj! 

crucentel ao lonqo do pedodo l97B•l9BOI n•! 
ÜltiiiO ano eatiu-ao capecidado do produção 
da 900 mil t contra conawno da 720 JbU t, com 
Wl sueeravtt do lBO llil ~~ a partir do 1981 o 
el!ceuo da produçEo declinará ecentuadamante, 
ocorrendo~ de 76,0 •U t eM 19115, 

(2) Papel para impenaa periódica - obsorvar-ae-1 
vrando dopandôncia de 1aportaçÕe• eo longo de 

todo o pcr!odo 19;11-19851 e111 1980 • Ci!pecida
de de produção (240 mil t) deveri pol'lllit1r •
tender a '7' do consWIQ projetado fl'O 
all ti, qorando dot1cit ebaoluto de 12'0 Mil t, 

0111 l!IIIS o ~ devorÁ crescer p.:.ra mwi:l 
de 200 mil t, com uma capacidJaa do produç:io 
da 330 rr.U t; Vollc obscrv.:.r que entra 1978 a 
1980 o Indico do o1UtO•olb<~r.toc1monto devorá '"!:. 
lhor.u z::Wl::tolnc1almonto, devido .1 cntr.li.l.J om 
oporao;:io doa projetou Klo1bin a dol l'.lrann
print, .1m!Joa no r.uo1nS. 

lll rapol po1ro1 oml::l:ala9cm - ii o úntco tipo ll~: p.:apal 
que o1prosont.JrS ftunor,w1t c~prcn:~tvoa 1.1 11 prol.!~ 

çÃo AO lotrl)o do todo o por!ocJo 1978-1!16~; om 
cm 1980 a c-.pactd.ldo do produçiio r ·1, 7 milhão 
do t) porm1t1rl Du[lor.:wit do 440 mU t: om 
l!IOS o auporavlt acr.S om torno da 90 mU t,com 
A capacidade do produçoüo 1n1t1m.1du om 1.(1]0 mil 

'· 
(4) Papal induatriAl - provavelmente ocorro,rS uma 

queda act~ntuad4 no "unor4v1t .ao produt;iio antro 
l97B o 1981, da 200 mu t puA 60 mil t 1 a PA!. 
tlr do l9B2'paaaario a ocorrer~ cro:~co!l 
toa do Abaatocimonto, •at1nq1ndo cerca do 220 
1a.U t u1 ·19 as. 

u - ProgrAma NAciond do Alc:ool, Em virtude o.:a aupur
produçdo rnund141 do AfÚC:Ar O doa bllixOII' preço:; ln• 
tornac1onoia do produto, o Covorno autorizou a 
tr.tanatormAçiio e111 .'ilcool, no biãnio l977/l97B,do 15 
lt.i.1hÕo& do DACOI do açúcar, O ProSlcool tom lJ\ 
da I'IUA copAcidallo da produçÃo adicional loc:aliuda 
no NortojNordcato o 67\, no Centro/Sul. Os projo
tm cnquadradou AlconçAm CR$17,2 bilhÕes, com dnun 
cillmcnto do CR$13,6 b1lhÕ011, por parto do ll<~nco d~ 
Draau s.A. 

v .. Progrnma de oucnvolvimanto Forrovilirto, DurAnte 
1977, tor4111 invoGtidou CR$ 15,7 bilhÕes cm tro::na • 
portoa !orrov1Ãr1oll, doll quota cr$ 13,11 btlhõaa r!!. 
proaontolvAm projotoa priorit.lrioll do II PNO, 

x .. l'tO<Jrllmol do Conr~ttuc~o N.:avd. u.u.la rnano11 da CR$ 
5,0 bilhÕoA tor11m 4pl1c.a.rJor~, pol.a. SUflAI'W1, no111o 
proiJramA, A 1ndUe~tr1<a do conatruç:io nav.11 bru!. 
lolr• p.:.ruiOU D. tarcoiro lUIJD.Z'• nt.o mundo, L11nçou 44 

--------------------------
embni'CilÇÕOG (um milh:lo do 'tpD u G mil DHr>J, !:111 Jl 
do dozombro/77 oo Ollt.lloi'roa nllc1on<'~11 t1nh11m 205 
amb11rc11çÕaG 0111 con'ntruç:lo IS ,2 milhÕes do tpb o 47 
mil llUPJ, aonde qua J7yauún•ul<ll 4 oxport.v;:io, CD!!, 

aol1dou•aa <1 priv.Jtiz.lçSo dA !,;mproao1 Uro1111loiu do 
ltopllrOs N.uoaia S,n, o noaaa trota. p.uaou a conto'! r, 
e~nt~o,.com !101 o~Arcaçõaa, com 1ncrolllCnto do ll\ 
IOIJ.;o l!I7G, 

No c~ltudo proccd1do, o Tribun<~l lle cunt.J!õ du 
Uni:io :oo ocupo~1 da olÇ::ÍO do Governo no c.:unpo empreaun.ll·,d~!õt.JC.1n 
do a pArticip.l~:Ío aovcrnamentoll no1 atiYldadr. ·econOmlCol (om/•f\.'S ,; 
sob Controle do Caverno) o .:1 omproa;s priv;sd<l nacion.:.l. S;slic!!. 
tou que 4 d1vidol públicol tem Apreaonudo PolPCl rolCVollltO no fl, 
nolnciull'onto do desenvolvimento econOmico, poh compreende ol!l ofl~ 

r4çÕos do cr6dito dDHino1dolS (4) a Fin411Ciolr o defict do c.:.ixw, 
(b) por t1tulos c (c) por contratos. -

A 41\tocip<ação da rcccit4 orçtllllonttlri<a, para 
Iin<anci<ar o~. envolve o Te:oouro NolcionAl, o DMco do D•".!! 
lil S,A, C o B<&llco CcMral. A:. ORTI/ c a!1 LTN aS!:Umcn papel rol! 
vante, na capt.'lção de rcc1.1rso:o e, durollltc 1977, comportélrN.r-se 
como se v~ ol SC!JUir: 

Cri Hilh r..,,. 
DlVIDA PCDLJCA ( •) 

a) Coloet~ção ( .. ) •••••• •••••••••••••••••••••• lll,8B0,9 
b) Rc:~gatcs (+) ••••••••••••••••• ........... ll?o51Jo5 

c) S"'ldo (1) •••••••••••••••••• .. •••··<•) 25.632,6 

K&RCADO ABERTO ( •) 

•) vendAS (-) ............................ 295.35::;,5 
b) comprAS (+) ............................ 251.213,? 
c) S"'ldo (2) ......................... (-) 4 ... 141,8 

'.l'arAL (1+2) ••••••••• ••••••••••••••••(•) 19o5C?,2 

Fonte: Rolat6rio ~~~~ IGf'f', txorc:1cio do 1977 ,pllgint~ G6 

Dbscr\'lçÕes: (•) Exclusive .u opel'o1ÇÕ1!:1 1~C1111 AUtf:lrfd.-.dr-~ 
H.•r•··~!ric\1. 

(-) Ro:ir11doa de recursos 

(+) Injcç~o de recurso• 

Ho portinonto l divida externi\ 1 6 do as•dr!, 
lar .. s\l 'lua, ,, ·31 do dczcf!,bro dn· J!)77 1 o PCidOI' C>-.eculivo pfJdi.a. 

contutu dirot4111onto oper~~ÇÕCI do cr6cUto externo no 110nt411te 
do CrS 7~.053,825,000,00 ou equiv.:r.lento um outr.u mocdu. 

Cls avail pcrrni tidoll olO TOIOUI'O Nwcional pod.!, 
M montar A Cri 204.B:H.!5G9.ooo,oo ou oquiv.:r.lcnto om outr.:r.s 1110! 
dAS, 

Horoco Atcnç~ o::j•ecioll o prob1Cmo1 do ondivid.:.lhCnto O!, 
terno br.uil~iro, Ml.li to se tOM discutido sobra li v.'I.Ud.ldo cb pol h i 
c• do cllpit.:.ç:io tlol poupo1nçA oxtorn.a, 0111 virtude doo eluvl!doa c:o= 
prorduos dA1 ro:ul tAnt<llo 

t: inc!J:,vcl q•.h! o Drll!lil po:!õui eeondi.ç(;c: o!c !lcbr<;;··~~.::

dUiculdlldes, no 'etor, Hol!: ('fll l!l??, houve TI('Cr'l~ltl.ldC d~ r:-::'•.!. 
dOnci.\:o Polrol cor,tolr .1 dC'IIT<andll n'JTI!'g"oldil eo .e!lt<'lb!l!tc,:r m,,l': r1·:~-\r. 

controle sobre A'l ill'portii';Üe!l, porqu.u1to o Covcrn'J vor1fo -=~~~~ ~o~·! 
a ~xpl!ns';;o d.l:l t:llport,,~üca n:io podt:'riol, "curto pr.,:o, obti!r 
invur:~do do ccfl'portollncnto d"' billMçll col'!ercial, 

;.:s medi-!~ pc~t.l!: cm pr~t.i.C.l trowo:~r.1rr. rc~lo!t.l•!o í,,·,;~.!. 

vo; o:ro"' o !:U!:O:!".~·,.:t c~t! \!:OS !•10 mllhVc:;,,c o no:;:;o ·~ntllVI.''~·:.t~ 

com o ext•!rior ,,..,!<CU de. U!:S .2~o!Hl5 mllh~~!l ;:.11n u.::! J,:,C~J r-. .!. 
Hiõca, entrO'! :n drt dezo.,..hro do 11J7G a Jl !!c dc:•·~.~ro d•~ ::rJ,', 11.:. 

dltii'10, tot.1l, G7,:!% ~c rof<Jrcm n c111prf.~ti~o~ ~:111 .~o'!;J I• 

Como a!l no'l~ll!l rr.scrvll!l internac 1on.1i!l c);o;J,Ir.v'l ,, J: S 
?.:!5G mllhÜr.!l' c'l Hvid,, l1quid4 dn r.rM ll Chi'~OU ,, t:::.S~·I, 7rl 'li.!, 
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lbocs ll ~1.1:!.77, clrvo:.~-~c ~m :!7,~%, COr"tl,~TAUVll""nt~ C<;r- '' r. 

xerc1clo !!11 1!176. O fl!nÔ:"o>r:o ft expllCIIdC p~l>~ mt'nnr tdXII ~P •!3 
plln.<:'SO da.'l Tt'll!rY.U irltf'TT\IICiO!'\IIl'J, f"'1"q\lo'lrltO ;J ll!vit!ol t':"'",!t~ -.;-~ 
t:rol crescirr~f'nto em t.ur11 pou~o !:Upcrior l obo:crv.~d., -!~ 1!'7G. 

RelatiVtll'lf'ntc c'IO!i cmpr6~timc:; r!n cn~lr.!.v!c~ 

nah e agl'no::id!: govcrn~llntai~, que IIPTt"o;cr.tua.~ ~c:: 

tU4TMI•'"" om l<i,:i%, mn 1977, confl):rl"e o~ g:rÃf•coo: J!l !llr:=: 

trAlo 

\01,14 -111\H'\ L\TII! .. .\ t: Ul'\1 n\'1\ I"Tlii .. .\Clfl'•a 
fOIIL/f,,\- III UI ..1\0 /\(/fl,I/~1/U.Y~t JtL\Cft~LS 

........................ , ...... ,_.~,,_, G 
l:l:':l 

r•hWo l""~lotl'lll•,.,., _,.e,...,~~ , .. !>Wo-Oio o o 4• ,_,., looo••ot••~h 
,.., ,. .. ,,"''' ........ _ ............ ~ .......... ool .... -~ 

D -r 
•-. 
"_! 

I 

I ·-: 
I "~ 

a-· 

·-
·-

.. &1/DIVXDAMrNTO r!XT!RMO DO 1UtASII.1 CP011LICA E PRIVADA) 
Saldo em USI lllilhÕct• 

1974 1975 
D11cr1JUnaçio ou Dei 

Total " 1" 21 171 
E:n:ilrástJ.moa c:or~pcnutÓt'iOI "' 117 
U~A •}r:~prÕ•t1111o• proqra ... • 610 :i O 1 
80IIUI 172 161 
Finanai41'1onto do 1mportaçõ .. 741 ... 

Cntiê.adn internllclonab 388 65S 
DIRD "' '" DIDl Jl2 416 
Crt .. 145 

Aqincin qovarnu.ntaJ.I 541 "' USAID •t~:~prÕ•t1MI projeto• ... 491 
USAI O t.eS. n9 480 1 tr1qo " " (VI, VII o VIU acordo•) 
Trigo - Outras tlnanci&IIICntoa 
Triqo c:anadenr.o "' 2>1 
tXl'IBAIIK .. t'UA "' 685 
CXII:DAilK • J.:.piio " lll 
Krrd1tanatalt tur W1odorautb&\l "' U9 
ll.snc:o tlac1anal o;2a DinAmarca 2 2 
OPIC ' • Outroll eréd1to1 dtl fornecedor .. "' 980 

Divida pilbl1ca con•oU.dada ' 1 
Er:prQsr;S.nos om IJIOC!da 1% 211 u 56l 

Ruoluçio n9 63 de 21.8.61 l 319 l 734 
Instruçio n9 211'), de U.l.65 " " Lei n9 4 lll, do 1,9,62 7 823 10 781 

ElllptCÍllt11110• d1VOC'IOI 254 240 

U76 19'77 

""' ""' ·-· A 8 

25 '" l2 '" 012 
106 , -ll 
166 510 •ló 

'"' "' '" ,, 
"' 1 84S 

"' '" ]6:! 

"' 540 .251 
>46 '" " 160 "' Jl 
170 "' 1l4 

"' "' ll 
81 81 

_, 

'" 223 -51 
811 "' .. 
148 100 32 
101 370 .. 

1 1 o 
1 ' -1 

'" 113 1 359 
5 5 a 

111 194 21525 334 
4 715 5 240 525 

" " -15 
ll 438 16 ;!61 "' 128 '" -ll 

1 •. ~· pçstçõn IIClllla rol'ororrtoo .. a dada- de re9h~ro de cap1tah efatUII.dul no Banco CentrAl, niio c&bondo conc1Uit'" 
~io cp111 oa nil;~~ero• apreuntAc~:ul no balanc;o de p&gamnto•, que .. pecU1cGm inqr. .. os o 11.\Ida et•t.t.vallltllnte ocor .. 
rLdo• no exerclc1o, 

2, Sor.~onte bõnus do IJOverno. 
3, Inclusiva Unanch1r10nto do 1orv1çoa o cuato• 1ocda. 

- nl~·'''"' 1 r~•t'lt'' 1''111 n.,,,, 11 \l'nttr.ltúl.\ 
lol'l/11111/t,.\/I;UIIoU/'IJ/1/1 
c .. r .. lo••• (' .. /)!.~·· 

11-

J,0-

1,4- ---........... 

1. tlol.,,ooro .,.,, •• ,r., 4• .... r~~''"'"'• o o~ .. .,,..,~, ,,,,_,,.,,.1,. 
""'~-'" ....... I< I· .. , .. .. J ........ -o~ ........ 
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1970 
1971 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçioll) 

.. COtFICittn'Z: Dr: VULN'EM.Dit.IDACI'! 
US$ milhÕal 

Sorviço d• Divida Ro:~nrvaa 

InternA"' 
Rasorvna Lntornnciono11s 

----:-------:------ c1on11il 
A:llortizaçõos Juro• Serviço da d!vJ.da 

rncno1 rc:u:rv.u 

-c,-r,-o -,;--.-, -. -.,-,.'"'1 
Prazo lO.'IIJO pr!. 

"' 
582 ... 1 "' l77 "' 1 242 

"' '" 1 '" 

liquides 

Total 

S•l-1-4 

182 1 2SO 

"' 1 m 
]02 1 '" 

Componon- cnmponouto (co!llpononta tinan• &kportnçõoo 
PoaLç4o em to ;ia co- tinanc:alral co1n) (roDI 
do;:ah\bro m mó reio 
llMO ,1\tiU:'! 
o r 

8•6-7 '1•5·6 lO 

"' ... 207 l 457 JlL 
656 '" 158 1 )l!l "' 1 187 627 '" 1 12'i '" 

Coet1c1"nte 
l!o V>~lncro~
b111d.1Clt1 
I 

Ll•!l/10 

" " " 1912 767 1 1!1' 1 '" "' 2 l22 1 723 dl1 H2 1 HO ~'H lS 
1973 407 1 656 2 '" 514 2 577 4 183 1 0!19 J 124 SH 6 lH - .l 
l<J;~ ~6 1 907 l "' 652 2 5!15 6 416 1 548 4 668 - 2 273 7 !lH " 197.) a 2 ao 2 HB 1 498 l 666 5 ;!69 J 160 2 lO? 1 ss 7 8 6 7tl ld 
1976 6 J 0:14 l 01:1 1 81:1 4 82G 4 041) J OS2 "' ) 8)2 lO 1:!1! " 1977 ... 4 116 • Uti 2 104 6 220 ' 544 ] 087 J 45 7 2 76) \2 ll9 n 
1. ocrUr.idl como o roaiduo daa reservas 1nter:nac:ionah o1pós deduzido o valor orJuivalenta a 3 r.~ollas de 1111portaçócs, roa. 

O "co~!lciento de vu1norab111dada" tom au~a 1rnportânc:1a expÜc:AdA, a part1r d4 per111<1nonto prcoeupaç~o co:~ o1 

dtv1da oxtcrrr.a e "' qaroJntill do acu ll49'11rr.cnto. Sau objotivo, eont'ormo o DAnce Central, ó acompannu "o~ ovoluç4o do and1-

vidlliiiCnto, de torma a ev1Ur ponto.o de eutr.:mqulamento". AssinalA, Ainda, o B4nco Central I 

.... 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1574 
1915 
1'176 
1977 

- E:a&e pa,r:i~etro rosult4 da ralolç4o da ditoronça do serviço da divida o o1 co~poMnte t'lnancoira rlas reser
vo~~~~. 1nternnc1onaia (dat'inida como o ruft!duo d.n rallcu.·vaa intornac1ona111 .JpÓs soe deduzido o valor otqu1v.t-
1onta 4 tr~ll mtous do importllçÕell FOBl sobre u exportaçÕes. 

Ji o and1v1damanto pÚblico externo apresentava, 11 Jl da dezall'bro da 1977, o soqulnte quadro (Fontal aCBl: 

... tN:'IlVIONU:IlTO I'DIIt.lCD t.XttP.HO 00 tiAAr.U. 
•o•~ç;e> •• ll.lõ. n 

ti'11H1""' "" ~UIIIII'/1101-----
j"ç-;;:'1-~:r, J~' •ne> 4'0 11na ~" •110 Poltn,or .. 

;;,--- ~--,-.-,-,. -,.-,--t;;-;~ t;;;--,.,-,-,. =~:~::,"'"--:,::,:::,.-. ü;,~--.. .:;;~ tm 
JUlhÓIII ' !1.1lhÕ1~ (><lt"·IW.lt!Õir• (oHC. IIU.lhfw• pore:. Nli\Õ.I P'f" IUli\Ürl folrC. Nllli."' ",-1:1:, 

,-,-.. -,----·- ----,~~UC:l.lll,? H~ ~ JU,O ~~:4-,-;;;:·~-i~,;• J C')~, I 1\,9 ~ HJ,t. 1~.~ 1 9H,9 1C.,1 t :,-,-,,-:,---'-~ •• : 
lnf•rittiiiiOI eoJ'Ip.ulltÓl1fl• 7~.o 100 31,l u.~ ~~." JJ,l a,a 1~.1 
U.~U:'I •t"prÍIIIUII!OI }>roqr.N' 'it.~.~ 1nq U,ll l,l ~J,4 J,G 10,4 ],~ 
~·'•li• ln~,• HO 14,~ 1,2 l~,l J.~ lt.,ll ~.l 
hn, 11 c~•JIIlnto d1 l•j.I(IH•çõ.• t.tl~4,4 10u 7~~.7 ll,t: 1b~,: ll,4 '1~~.2 U,t 
lJ.UCI~Ciu .lntt"rn•~llond• n~7.~ IPC 14~,1 ,,') lJ~,(. Ã,4 HO,,J 1,1 

:.;;~ ~:;~;~ f~~ :~:~ ~:~ ~~:: ~:: ~~~:: ::~ 
cn ;·.~ :oo l,J !ln,c 1,1 5o,n 

lo~~.,~~u ~uv.rn.,.,nuh Hol4,~ ~c~ 1S;,II ~.: 1'11,, c,9 
Ul.AI:l •a;,.pr,,u...,, ptoj•ta" !10,} lP~ :,9 1,~ '•' J,l 
llt:loiD Ld n9 4110, U1Qn !l,l ~~~ ~.& 6,~ ~.,, '•' 

IVZ, VU r VIu •cordo•l 

ll<t,: 

'·' '·' 
.. , 
1,1 

'·' 

l0,4 
IIU,J 

"'·= 1~1,1 
lOl,~ 
~C,i 

'·' ... ... 
?,: .. , 
'·' 

l\~,4 .,l 
IO,C 1,~ 
~,e ·t,' 

':"ru;o c~•~'"''' 1;-:,? 10~ 11.~ n,t u.~ 49.~ 34,4 1!.,.0 a,tt :",2 
Pól:U.A.'M ... fW. H~.~ l~~ 3·,~ ~,!1 ~~.~ ~.4 111,1 11,~ 8!1,7 11,0 
J:~::IJIA.'IX • .:•piio 1~1•,4 lOC 1~,4 H,l 11>,"! 1~.~ U,l 10,7 1~,4 10,11 
~r·G~t•"Jtdtl"~o~r 111P~tr•~fb•u 2H,l lU~ U,, a,u H,l 7,11 l7.~ 7,• P,l 1,~ 

lt,4 ~., •1o,~ 
241,6 lt,t U9,~ 
60l,l l,~ ) Hl,~ 
u,.~ ~.1:. •:~~w' 
t,l,lo .~.7 l (.~1.~ 
~1,n •·: JU.~ 

~~~. :" 
lO,~ ••• 

(,3 1 lU,~ 
l,l< !>O~, 7 
t,. ~~.· 

j),l ~.i 
~~.~ u.~ 
l'ol,4 10,11 
1~.~ l,l 

'··· 

~~''"' N~t:ion.l d.fl ll1h•urc:• l.~ lCO 0,1 :7,J O,l ~7.) 11,~ J7,l ~.• 11,1 

~~~i~~· .. ~~~~~":.O~~a~~~:~~DtlOrDit2IIO!:~ m 4!<~:~ i~:~ 47~:; i~:~ 43~:~ ~t:~ l~~:~ i~:! 211~,:~ !~:! h~:~ :·,:~ 
rr.proi~tH'..t>ll u "'-~'~" 0)~o.7 10~ 1 ~20,11 H,f :cu.~ ~u.o:: 24~,._ :il,t 1 '"•~ u,:: 1 Ctl,~ lO,!. 1 u~,, H .. 
I:~HoluÇ"oi,. I·? 6:1 d• 2l.H,!>7 17~1"-,1 lO~ )11),•, H,~ 4~~.~ ~~~~ l~o.r 1'1.~ ~a.~ U,, 117,.1 6,!, l41~1 H,& 
~·1 r.~.> 4 13,, g,. ~.~.~.~ ~~~~•·• 10~ 1 ~J7,) ~·.;· l tll,n ~~.7 1 ~~~.1 ~:.1 1 ~~o,o U,7 "'·' ll,l.l ~u,!.. l~.~ 
~~·:HYo:an~ 1 1~1,7 100 11,~ !.,, ~.o ~.v i,l l.,n i,7 C.,4 lO,l •·• JC~.~ h,J 

1. oi.L JIQ&1~'-"' ~eH.~ r .. hn-11•11. 11 <111olo~ u~ n~aua d.o.l c•p1h1~ •1•t~<•4D• nu »•n«> ttnti-111, nio c•t..MO concUuçio CGC o• n~ . .,..c 
ra• ,.,rru~nuac• r.n lld.onç-o 01 r·•q.....,nU•"• """ ••rwe111clllll ln<jruu•• • ••II'!• at•uv .... JI~ i.oc.ornda• lU> •••rdcto. • 

1. 1r,.;~I.IÓYII fu .. n~~~~...,nu> ol<o -IYiÇ""'" n•,.lo 1o,•t~. 

') 1111111:1'1 C•"Ud DhtolliQ"• •,. l"hiÍU• •" Mndl~l!lllrlllltll Cllltnno brlll!)tiHlo •ti ll de C.llll'toiO dO lU?, \011 •eu,.• 
fi~:••~IO dt ptotr.;=•ro" Qlll, uplh·• r l'fl>, •j.or1.1r.o1r~ do:"tlrLII••r C. 'l"~ut.o lo01 rc,.dllrh dodu~lr c Uwac: dto •J~~>roiJr..I.IWI 11 Un.nc~õl.·.:~ 
'"~ h'\'.loUI!I•I fl'>.lltllll toPrJI.>!lQ 0 Ull 1'111 U'll JotC'Iulrir~o l'~ll 011.011111r IIII III"Ylfn dll dYlC•o UI:OII"IIf i, f•llt'-tlll cl•• ~llolh ... <)~l: 
•:r\ r:••• uporuç•c du l•ftl'lt .. U&"Vl\"""·· (· <l~•llro '""'I 'C,,~ Ul'ltraUvtH 

- cozrrtutm: ar: PJD'J'ZÇJo 
uss 11111hÕ.t 

Strviço da dlvida 

AII\Ort.izaçõu Jurca liquido• 
TOtll E11prÓsU1101 E~~pri'st1MDI 1111 Cooti.cianta de prouçio 

e tintnc1a~~~~tntot financi~Mntot ' Cllrto Hád1o e lonqo 'l'Otal levantadosl rneno• serviço 
Prno Pua1:01 da d!vida 

3•1+l $•3+4 7•6 .. ~ 8•'1/6 

'" ... 1 068 182 1 '" 1 ·8lJ "' )1 
577 665 l l42 '" 1 "' 2 0]] ~57 " "' 

,., 1 3113 "' 1 "' 2 ,42 "' 
., 

"' 1 U6 l 963 "' 2 "' 5 l!i8 2 616 " "' l 6~6 2 06] 51< 2 "' 4 5JO 1 S~J ., 
" 1 907 1 90 652 2 "' 7 0]2 4 U7 " ' 2 160 2 168 1 498 J 666 6 111 2 U5 " 6 J P04 3 OlD 1 1110 • '" 11 DlD· 3 190 " 4 116 4 116 2 104 6 "' 11 4 74 2 2~4 " 

1. R~fere"sa, a)l&:ludvamenu, a deJemboho• do e~~préatirnoa e Unanci&Mentcs euranqalras, conaldoradca corno til o• 
ohtuodca junto a or9anhrno1 1ntornaciona1s e aqón'!ltl~> CJOVarn.:.mentah (uclu"1Va em cru1alrca no DID), Ql cridJ. .. 
toa do tornecedoru, oa co~nprástlrnoJ em moeda, ao ampno da Lo1 n 4 131, d.a Ruolnçio n9 63 • do Instruçio n9 21i9 
a 01 bÕnu• lAhçados no cr)ltar1or, 

ronta1 D.lnco Central de llraaU. 

Do qua ficou damnatrado, i po .. !wl utabalac:or-•• o parUl d1 divida externa, para ratlaur aa 11u• 

dançaa da comportalnlnto da aaturidade doa c:ontratoa da ampróttima nn marcado financ:elro 1nternac1onal. 

Setembro de 1979 



·~'1 
·- '"''! ) "H >" 0 

Setembro de 1979 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11) 

• PCRI"IL DA D!VIDA I:XT!:R.'U, 
Di:licr~lll1naç4c. 11oqundo o torMdor 

~~~1;~~~hg~:; 31,12. 77 

·--"·--.. -------------------
19 ,., o no 

Ul~crilllinaçio 

Valor 

Clvl.Ja tc.td B06,1 lS 

::Ivl~a PÚblica JCJJ,o 12. 

3711, o 19 

l, Inc1u•1veo vencidos o indt~terlllinados, 

Fonte: Banco C•ntnl do llnail 

i•t:P.I'tt. Cll. n~~'TI", t:X':'):f/';r,:. 

39 ano 

\'alor 

u:z,o 11 

OH,l H 

JM,!I U 

;a•.c!~IT'Ir .• ••.~" '•'''!ltru~r• :'l'<'ll~· u n.st.urt':., ol.o~ vcnr:lmotr.~'l\o 

o no 

\'nlor 

4 J?f,,fl 14 

JSJ,6 12 

023,2 16 

" o no 

JBf,, r; 11 

971,9 lO 

415,0 ll 

V.1lor 

56(.~ )4 

132,] 17 

---- ·-·---··-- -----------Vo::lo'l.'"·• •,t<.•, ,,,.,,..,,, n ... ~ ·.~. ';!r"·~ <!~ v .... w.l:-":.·.~··: 

~,~-l-··::;--·-· i~·-···;,··-· ·-.,-·--·~·---)·.;---·j~-;----·-·--··!.·;6·----
~~·-··r: ... 55;:,, ~ ~ l~··l l,'l 
'·•ol:tC!I lO 9 B ~~ l:J,1 b,ü 

r ... t - Ht71 e a H 
!::!f'l:.• 14 34 19 
0-.;'.ro·., ) 9 '} 

De~ •. l!i7l 
~,uda 

Outrctt 

St't - 1972 
!'.O(!c:!ol 
Outros 

Dtoz - 1972 
H~d" 
Ou troo: 

St't •· l97J 
1-:0t•da 
Outru11 

Dn - 1973 
:~o~H.!., 

Outro:. 
Set - 1974 

t'.ocdo~ 
Outror. 

Dtn ~ 1'3':'4 
l'.::oci!ol 
Outros 

SeL • l97S 
r:c.crda 
Uut ros 

Dn • lUS 
Hc•dll 
Outros 

S•t. - l97C 
Kooda 
Outras 

Du • 1976 
/:cedA 
Outros 

Set - 1!177 
1\'j ... d,l 
Uutro~o 

Doz • l!i77 
t~etdA 
nuttoa 

" " ' • lJ 

' 22 
ll 
lO 

' ' ' 14 
11 
10 

' ' ' ll 
ll 
11 

' ' ' 11 
l1 
12 

' l 
l 

lJ 
lJ 
ll 

' l 
l 

I> ,. 
12 

" " ' 
" " lO 

H 
21 

' I> 
19 
lO 

" 14 
10 

12 
12 
11 

12 
12 
11 

ll 
ll 
ll 
ll 
14 
ll 

ll 

" 12 

" 18 
11 
16 
11 
12 

1' 

" ll 

12 
16 

6 

16 

" ' 
l2 
14 

' 1) 

" ' 
l2 

" ' 12 
l2 
11• 

ll 
10 
1.1 

" 10 

1S 
17 
l6 

" " ll 
li 
20 
10 

17 
20 
11 
17 

" 10 

' ' ,, 

ll 
12 

' 10 
12 • 
12 

" ' 12 
14 
n 

12 
lJ 
10 

ll 
ll 

' 14 

" lO 
u 
17 

' 16 
l! 
lO 

" 17 

' 16 

" l6 

14 
16 

' 

' l6 
b 

lO 

12 
I< 
n 

10 
l2 

ll 
12 

' 
11 

" b 

ll 
lb 

' .l 
lJ 

' l4 
16 

' l6 
11 • 
" l4 

' 
lC 
ll 
l6 

., 
21 

" " .1 

" J4 
11 
61 

ll 
12 

" 

lftC 
lCO 
lU O 
l fd• 
!UO 
100 
100 
100 
100 
10(1 
J()(l 

100 
100 
10: 
1 c. a 
100 
1.;o 
1ro 
!L (I 
}'),') 

100 
100 
:r. o 
10> 
100 
l:ll'l 
10(1 

166 
166 
166 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
H• O 
100 
100 

~.o 
L6 
7. 7 

!. .c 
~ ,11 

'·' 
4 ·' ' .. 
7. 2 

•• 7 

'·' 7 ,7 

',O '.o 
7. ~ 

',l 
• ,l 
7,1 

'·' ~ ,; 

(, ·'· 

~ ,: . ,(, 
t.,!o 

S,l 

••• 
'·' •• 7 
• ,o 

'·' . ·' 
), ' '.) . ·' '·' ' .. . ·' ·'· ~ '·' 

l".'j 

" ., 
" " "' 
" " " " " .. 
" " " " ;e 

" " " " '7 

" " " " 
" " , .. 
" " " " " ,. 
" .. 
" " ,. 
" " " 

'' 

é • ~. 
l !· •. ~ 

2 lC r. 
7 l~: 

1:: l ~:: 

~ ! "' 

~ 1 ~~ 
7 : 1J 

lO:. :r 
l"J 
l: ~ 
}':.) 

~c.:. 

,1:.'· 
1 ·:o 

J ! l.J 
J lJJ 
'l. , ,, ~ 

2 : :·.() 
J l ··~ 
1 :C•J 

2 100 
J 100 
l 1~0 

:~o 
100 
100 
100 
100 
100 

100 
lO> 
100 
lOC 
m 

"' 
1. t:'i'JU•lr.'ol !!e amort1zo1çiio do principal dbtribuido porcen':ua1r:~~nto 0111 rol.:.çÃo ao uldo, dill:"rim.inando•ae Ol'l erpr~,. 

nr:.os on. IIIOctda, no total do end1.v1dllllOntC' oxturno, 1\ COrtp'jnonte •Hooda~ 1nC'lu1 .u Opot'4o;'OOI de arrprÓitii:IOI t!'l:l r:c..r• 
d" .:&:1\(lUAd" pd" kuao1uçÃo n9 GJ, de ~1,6,67. Inatruo;'iin n9 26'), d'l 14,l.li~ c L~1. n9 4,131, do ],':l,li2. 

rontott D.mco Con>;ral do lirAaU 

Ralatlvamante aoa DÔnU!I Drasilelroa, lançados no l!lltrcado t1n11ncolro 1nternac1onal, a cwoluçio P2 
di' aor o~companh4dA po1o!l quoldro• qua lll!JUOIU 



4514 S'bado 15 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (S.Çio 11) 

.. IIONUS IIIU\Sltz:IROB LANÇADOS NO EX:IUCR - 1972 .. 1977 
tlnldac!e1 llilhõea 

cata ~e lançamento HoedA 
V dor 

Esuiv.Uancla fllll US$ Ano de v.ncimento ttutulr1o h h de lanç&mento 
No 1110oiJa 

1912 
rev 25 ECU )O )O 

Sot 22 DH 100 31 
ou 14 USI " " 1973 
Out 31 • lO 000 " 17.74 
DoE 15 USJ 25 25 

Ul76 
J11n 15 DH " " !:.li 15 USI 50 50 
Sot lO ,, 100 41 
Sat 29 • lD 000 " , .. 1 DK 10a " Dez 17 uss " " 1977 
Fev 1 " 100 42 
Har U "'' 100 42 
11A1 5 DH 150 .. 
Jl&n 13 ••• " 50 
Jul 27 USI " 

., 
J,qo 1.:1 " 150 " A;o Jl • lO 000 " ... USI 50 50 
Out J o.• 150 " Nov 7 DH 50 " Nov 7 DH 150 " r; o v • 20 QDD " r:ov 29 Sw, rr. 100 " 

1. COJD 9arant1a do tov.rno ,brq1le1ro 
2, Colocaçio pr1 v ada. 

ronte1 Banco c.ntrd do Brasil 

- IONtJS IU.SIU:IIIOS LANÇADOS NO EXTEJUCA • 
Total • d1str1bu1çio por IIOed& 
llnldade1 Nli\Õea 

Ano de ·lanç•~nto 
Hoeda 1972 1973 

'rotal (equlvalinch e111 US$) 
:~;~.:-co alcr.~~o co.•u " J6 

'v'<llor no r.~oeda 100 
EGu1VollCnc1a em US$ 3l , .. '" Vdor na noeda 10 DOO 
Equivl&lêinch e11 US$ J6 

Franco sutço tsw. Fr.l 
V<l1or na moeda 
tqu1valãnch• ali liSt 

ECU 
Valor na r.~oeda 30 
t:;uiva1Õnc!a ali USI JO 

Dólar uor1cnno (USII l5 

rente 1 Banco Otntral do lradJ 

Vflr1f1c.:.-c.o, {IOtl.lnto, quo do l!n2 <1 1~77, C~;r.:~r.~ Jwu 

çou\.:~:; vlutc a qu.:~Lro omlr.:~êic:olh I.IÕr.u:o, no C)(turtor, no manl.lnto u~ t.::a 

~.lf·: lJ!.lhiioiO, cnr.l ol rnulor lllltt.l.c1pa\·:io c.W.:ndo a 1\cpÜbll.c;~ rod<lrwl doi 
l1l.:rr.:onlhl, rooquhhl du Jilp:io, 

llol<it1VD.mcnto :iu :o1;~"õ.lll Uril:;U/OrCJ.:.M•HI.O:i Intcrn.:.· 

c!nn111a, Do ::.1tu.:~ç~o 110 aprnr.ont.lV4 llli:.õlln, 4 31.12. 771 

- om:r,NI!i~IO~ INTl:II:IACIOtlAl:i 

J: /,ct::ICIAS C0\'1;/\llf.!lt:NTAIS 

IN1'C\t:IATlO::/\L OUCA:Hõ:IITIO:I:i ANO 

covcn:nu:wr AW:NCit:S 

Douonbolt.Oio tiO llrwul 
D.luLur~oJI"UII::O:I tCJ Dr.:l:t11 
US$ rrJ 11\Õ:o:o 

bhcrlm•n"'~"o l970/7oi ltam 

'l'OLlll 5!:.3 

O:\!AAilimO!l intorn ... cior,;u.a 302 
Inturn.ltlcnal or!JIIIll ::.;~.tlon~> 

liiDl 129 
IDD1 
lll!IO \55 
lll\10 
CFI lO 
IFC 

l97:i ' 

'" 4i.!l 

1G4 

2~0 

55 

1971> 1!.1?7 

'" "' J:iC. :iOl 

1 ~: l"/2 

17J 300 

" " 

1984 nrauil nop, fed, da AleNnha 
1987 nruu Rop, Fcd, da Alomo~nna 
1987 ar nU EUA 

19115 er .. u Japio 

na,. uruil Cavei te 

U84 CVRD Rep. red, da AlaiiU1ha 
1981 eruU EUA 
1986 Brlllil Aep. Fed, da Alo~anha 
1986 uraau J<~pio 
1986 CllnD Rcp. hd. da Alemanha 
1984 DUdl Rllp. red, da Ale111anha 

19112 LICIITl Rep. Fod. da Alec:.nha 
1987 DNDt Rap, Pad, dA Alemanha 
1984 ur.:~aU n~p. Fed. da Alo:Mnha 
1984 DNOC Rop. Fod, da Al.e1:1a.nha 
198J llrA111 EUA 
l!il07 tlotrobrb Rep. red. da Alelll<lnha 

H87 CVPD2 J~pio 
1982 LICUTl llop, Fed. da Al•111anl\a 
1984 Potrfb2la li•P· Fed, da A1emAnt\& 
1987 ~~;~1 Rop. Fed, da AleD&nha 
1987 Rep, Fctd, da Alecanha 
1987 araa.U Japão 
1987 araaU Su1ç.:a 

a12·1n1 

Total 
1974 1!176 1977 

" "' 718 1 144 

270 850 220 
llO '" "' 10 000 lO 000 50 000 

" 121 l9l 

100 100 

" " 
JO 

" 25 125 185 "' 

h~·~-~:~·,· ... ;. 
!.!.:~·- .•. 11"1~' : ~ -· ..... 

A9Cnciall qo,vo.:rr ••• :,.onto:iG 
Govorn111011 t a•J.:ncillro 

251 

EXlltllfi:IK, CUA 111 
EXUlUNIK - U~l\ 
I:XlMDt..:IIC, Jtlf\~o 
EXUII\1\K - J.:.p:io 
USJI.I02 •• USAI02 

rroqrilm.:l ll 
Pro9ro1m loanG 
Projeto 4l 
Projoct loAn'S 
Tti!}O An.lUC<1riO (LU! "" Amcr1c<1n wl\oat(l•t.- 40ill 

KFII " KFW 

••• NOD 
OIIIC~ 2 
crie 
Junta cGnoldcnlic · Uo trlqo .. 
CWil 

nc 111 ull~·nLo011tou Clh CfUIU1 tO:i, 
Includoll cru-.:otl"ou dlullur~oomontlll, 

2. C)(ClU1 juro:o C>IJ.-11 t.ll 1 ~.h/.:JD, 
txc1u!.loll cilpl.t<~U:u:d 111toro11t, 

J, CMclU1 .ln IIU!) tI "'C/\ tOG , 

ron~~~~ ll.lnco CcalLi\1 do ilf,\111l 
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Setembro de 1979 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11) S'bodo 15 <1515 

.. tKPR1:ST1MOS DO a:um AO BRASIL 
USJ 111lhÕ01 

Contrat.ido 
Nnoa cancelado Deaolllboludo .Mortiudo 
-~..;__-

Dlacri~naçio 6aldo• Saldoa Sddos Saldos 
eM final UI tinal , 1 ... 0 , cm t1nal 
do per!odo FlWIOI do período ------ do pcdodo Fluxos 

em t1nal 
do podado 

1!177 1'17' 1977 1977 1!176 1977 1977 1976 tn7 U75 U76 1971 

'Z'Otll 200 "' 315 ... 17J 300 "' " 104 1 10) 219 4ll 
Allrieultura 285 102 108 17 12 " .. " " 

., 
J:dt:ColÇiO .. " 7 2 J l I 1 
Ir.d~strla 635 Ul JOO 21 18 " 14 " "' 24l 2<6 
Enn9h elitr1ca lll4 102 " "' .. " 270 " 21 '" 50< "' Tranaportea 797 " 1 "' " 155 50 5 lO "' "' 47~ 
#.qua potivd 110 <O " " .. 2 1 1 16 " " Ccllõenvolvll!ltlr.to rural 71 12 " J ) l 
B&nco do deaenvolvl•nto " " 5 5 ' llutrlçio .. .. 1 1 

Ponte• Banco Central do Jraan 

- DOdl~ 11) UD AO IU.SIL 
os• .tlhõea 

Contratado 
-.onoa cancelado Danlllboluc!o Amrtbado Divida detiva 

Saldo a SaldOI Sal doa Saldos D1acr1a1naçio 
e11 Unal rlu•,. em final Fluma em Unal ar.~ final 
d" podo4o do podado do podado Plwcoa do periodO ----U77 1176 1977 19 77 

'lo tal 2 582 2<2 362 510 
Aqrlcultvra 261 67 .,. 
IndWitrla • atnnaçio SSl . ... ll> 
Ener9ta eliUlca • tranl• 

r~!O potiva1 O IIII)Otol 
1 22S IDO 111 "' 161 ... 

Pri•Inv .. tl•nto •o " HabiUjio " " EQIICAÇI.O 210 60 20 58 
F!n•nc1L ... nto de export. ., 15 15 .. çou 

ront.t luco Clntral do lrull 

Depois dr CXo\'llin.l:- em dotollhc:~ 4!: Cont.!!l do rresülcntc d,l ~cp~ 

blica, cxcrc:1cio de 1977, inclusive quanto ao:; me1os do jl49ol"'~n;o, 

capito1li:za~;;o de t!'lllprcus do Governo, ao!l cnCU'JOS d.!. div1d11 púhlic4, 

& sub~criçdo do cot.ss de F\lndos, aos·inccntiv::~s tiscolis, .& rescrv.1 p11r11 

diferença de c.1mbio, all!:n do F\lndo de Apoio ao Desttnvol'Ji,n.•nto ::ocl4l, 

apoio •o Distri\O redcroll, PAStP, F\lndo de t.i1uide: CA rrevid~nci." s~ 

cial c .l m!quina 4d11ini~lJ'ativa o sua cvoluçdo, o Trlbund de contA!õ 

da Unido trAtou do Orç".n<mto e sc..1 controle, doz; conv~nios etc,, 4PO!!, 

cando fAlhAS c sugerindo provid~nciM. 

Merrcf' destaque a obsorv4ço::Ío pertincnt~: h dcspe~as AH'TI do 

crl!dito e tem cr~dito, o que, para o TCU tr"'~ a "convicç:io d.1 neces~nd.:, 

dft di:! providt.~ci4s • respeito". ror ino, nquel4 cOrte 'e estende "" 

aprrciaçdo do Ordenador d~ De'ipt''lllS e no e:~tu!So dos certitic.ulo~ do 11u 

ditorh e critl!rio'J d., jul!,'AIIIII'nto. S~tlicnu, ao trAtlll" da :htlt.•g.,çio d".! 

compet(!ncia .• r~lt• pelo Hlnist(!rio ~ :"AU!ntlol "par.l diVf"rSo.'IS .:.utorid.e_ 

dcoa so pronundArct!l <":;prt•ssol/'lcrHc sobre 111 to.ll.!.dols d~ contol'J do!: :respc!!. 

alvei:l por dinheU"os, V.1ldres P. outros bcM!I rn1blico~": 

1976 

151 

13 
ll 

•• J • 
• 
• 

1977 1977 

172 "' n " " 117 

ao 107 • •• J • 7 
11 

2l " 

1976 1977 1975 1976 1977 

61 

• 17 

21 
5 
1 
1 
2 

• 

,. I< O 1029 1 l:U 
7 ... 126 136 

" 171 185 ... 
•• "' '" "' • 124 122 122 
2 .. " " 1 li 17 16 
2 l9 " " 10 21 .. 32 

Ministros de Cst.:ado na quut:io da aprov.lç:io 

d.u contas do~ trsios ou cntid.ldes A eles subo!: 

dir..ldoo:., 

O TCU 4Cresccl'l:.:, por~"' que nio pretende sugerir mcdidu a 11111 

poder, "Ms, realmuac, a todos e • c:adA um, no sentido de so~r111os e'5 

torço:. para O AperfciÇOoll~ento dus CÕntrol·os"• 

Ao !linteti:.w o estYdo do e:xcorctcio, abordA o orçAmt'nto P1ur1!, 

nuill de Inv~:timento~, o Orç.t>:";·ntu •nu~l, a progr.:.nuçio ti11.1nceira, as 

altcr.lçÕc.·s .. .h Orçolm(·ht~·. A c:-:~C'~~Ç~o or•;.,•t'nt.\riA' etc. Aprt':;cntou ict~·i.as 
(I SU!J~St~~!; <l •11'TC~l'litCJU tr:0•1 /-l'll!-'O!ilÇÜC'-. jlolTA, fin.lliiiCnt~, olpTOVolr no 
tli4 :!O d~· J•mho dt· l':l7tl, o :••u•dnto r.:.Nc: .. ~r: 

O TRIDUNAt. PI:: C'ONTI\S Do\ Utiii\0, tendo en vista o dhpostt!l no 

artigo 70, § :!t d.:a C'on!ltituiç~o, e 

ConsiderAndo que os Bollanço1 Gerais dot Un1:io espclh.l~ !lAti-.f~ 
toriAmentc as op~ro1ções orçA.~entlriu, fin,ncoiras e p.:atrimon14 is rltAl,!. 
udn to'll 1977; 

COn&idcr.tnd., que .,~ oper11çÜr!l cxtrA-orç"'~ent!:-lM, sir.tcth::!_ 

dAI no !I Jllllanço,-Gf!rais dA Un1:io, A':hol:ll•!lo convenirnteonentt' de noratr! 
• f:ntend~:"!f,O~ quo o Hinist~rio dia r.:a:rnd,l (01 !'lU.!, das; 

to long~ r.o u~o do1 duleg.:aç:i<>, !liAS c:llllll?!l cc!: 

to!!. da impropri('d~ad" du ('IC19~nci4!> leg.1is 

quo pretendom, olp.J.rcntemcnt(', comprometer 
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novt• Crll,!'P'U5 ·~ ~··lt•I\!.J t· nt'!< C'N,T..J',','S), fm'lln c"'r.t.l!oJ.1!~<H.L••, cu·c 

'r't!!'l['~ll·~">ilif!,,~,! c-'r.•. r~<;rf·-::t;\'0'1 o~JI'TT.Idcrr-::, dt• ,V'.:Jrrlf':l co·n 6 C1rc~l~J 

n~ 6, ri!' l!lb9, d.1 f'1:;rl't.,ro.l-~~r,ll 1'1•! ~"ln .. lll:;.,<: <1n w;r.T~~I·r,,, c' .. • ;,,,,.!! 

da, .Hf· Jul.ç.urrto ftnt~l de~tL• C"ll'gi ... ~O: 

CCln<;iderAr.do o~ 51gntf~r·,n1vos r<':;ultl\dO!õ ,.c-onOmtc~'l I'! fln.T!! 

c~irc.>s ollr.JnÇ.l<bs; 

ConrddcrAndo o c•Jpél\ll':t ·~·· e:'lix" .,., ordí'~ d.(' crt ••.... , .•... 

l.04J, ~00,000, /hTJ.n tl1lh:ico, q<lllrCI<!,, e trl':> ;:~ilhÕ .. s c quintwnu;~o; rnl 

cru:dros) a.lc.1nçado so•r. rr~'JU1:o c'J. r.llr!r.•Jr;~o dr.~s plano!> govl!'rna,r-:-:;, 

tA i !õ; 

t de rAIH.'Cf.:l: que s•'J"'~~ "llrov,H!.l!: .:ss o:<mt.'l~ do !!xerete: lo c!-: 

1977, "nc""'in: •. \~,l'.i pelo rr,.~;il!r:>•otC" d.:s ll•~;'i·jhJic:.~ Ml CCin(lr(>'.i'.iO ~"~"eioMI. 

,.,,, ,• r ••:'!'''' I • , ,• ·I·. ·,r ·,~ 1·•·) .-, •• ; or:•·: ... ;.o': !!1" 1•r • ' ' :. 

te• l'i<•J•'lU •'I' :' 1 •~·~<> ).o• '•.),,\JV , 

Sala daJ Cominõci, IJ de acttmbro de 11179,- Cunballma, Pmidcnlc -Lün,anlo JY· 
11ior, Rcl~tor- Ta&trtdo Nnn ·- Vlcntr Va.olo- Rahau..to Punir.:.. .\muaJ Prilolo- JoV 
S.rMy - Mnldct Ca•aJr - Hcarlqw dr La Aotqur. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O Expediente lido vai à publi
cação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Com referência à proposiçõo ro
cebida da Câmttra dos Deputados, cabe à Presidência prestar alguns esclare· 
cimentos uo Ph:nârio. a fim de justificar o encaminhamento à Comissão de 
Constituição e Justiça do substitutivo aprovado naquela Casa do Congresso. 

O projeto de Lei, de uutoria do nobre Senador Nelson Carneiro, teve sua 
trumituçào iniciada no Senado em 1974 e, por equívoco, naturalmente por se 
tratar de projeto de código, foi examinado por Comissüo especial naquela ê
poc:t constituída nos termos do art. 389 do Regimento Interno. 

Disp&:, entretanto, o item XVI do citado artigo, que suas disposiç&:s se
rão :1pliciivcis, exclusivamente, aos projetas de código elaborados por juris· 
t:ls, comissão de juristas, comissão especial e subcomissüo e que tenham sido 
untes umplumentt: divulgados, não ulcançando, portanto, os projetas de códi· 
go de inciativ:.1 individual de Senador, que deverão ter. cm conseqUência, a 
Lnlmitm;ào est:1belecida para os demais projetas de lei. 

O engano foi constutado pelu Presidência em 1975, quando da inclusüo 
d:~ m:.llí:ria em Ordem do Diu para upreciuçào do Plenário, já tendo sido pro· 
ferido c publicado o parecer da Comissüo Especial. 

Considerando não se tratar de erro essencial, que pudesse viciur irrcme· 
di:1vclmentc o projeto, uma vez que os pareceres das comissões têcnicas têm 
por limdidadc, cm últim:.t an:.ílise, o escl:.trccimento dos Srs. Senadores quanto 
i1 nwtí:ritl, a Mesa, embortl aceitando como viliido, para esse fim, o estudo 
eluborado pela Comisslio Especial, tratou o projeto, nas demais fases de sua 
tmmituçiio, nos termos expressos no Regimento para as proposições cm ge
ral. O mesmo ocorreu, aliús, nu Câmara dos Deputados, no caso funcionundo 
como c:1s:1 revisora. 
Estas us razões pelas quais :.1 Presidência despachou ii Comissão de Consti· 
tuiç:io c Justiça o substitutivo oferecido ao projeto pelu Ci1man1 dos Deputa· 
Uos. 

O SR, PRESIDENTE (Passos Porto)- Sobre a mesa, projeto de lei que 
serú lido pelo Sr. 1~'-Sccrctário. 

I! /itlo o .H•guimt.> 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 274, DE 1979 

"Acrescenta parágrafo ao artigo l~' da Lei nl' 5.107, de 13 de se
tembro de 1966, que Instituiu o Fundo de Garantiu do Tempo de Ser· 
viço", 

O Congresso Nacionul c.Jecretu: 
Art. I~' Rcnumerudo seu parágrufo único, o urtigo 2~> du Lei n~> 5. 107, de 

I 3 de setembro de 1966, pussa u vigorur ncrescido de~ 21', com u seguinte rc· 
daçito: 

''Art. 2Y , . , , , , , , , , , , , , , , , , , . • • • • · · · · · • · · · · • · · · · • • • • • 
" ' . " .. ' " " ' " ' ' " ' ' ' . ' " ' ... ' .. " .. ' . ' ... ' ' ' .. " ' ' ' . ' " 

~ 2Y As empresas são ohrigudas a fornecer n seus empregados 
optnnte~. trimcstmlmentc e na forma que se dispuser cm regulamen· 
to, cumprovuntes dos respectivos recolhimentos," 

Art. 2~' Esta lei entrarú em vigor na dat:l du suu public:lçào. 
Art. JY Revogam-se as disposições em contr(lrio. 

Justificado 

N~o constitui novid11de o fato de inúmerus empresas, dentre as sujeillls i1 
lcgisluçti.o do Fundo de Garantiu do Tempo de Serviço, não cumprirem regu· 
larrnente us ohrigacões que lhes são cometidas pelo artigo 2Y d:t Lei n~' 5.107. 
de I J de setembro de 1966. 

Mui tas, cm verdude, deixum de recolher as importâncias devidas :10 Fun
do, nus êpocas próprias, sem que o empregado optante tenhn qualquer possi· 
hilid;,1dc de tomar conhecimento do fato. Apenas quando o trabalhador deix:~ 
o emprego, procurando o banco depositário paru levantnr o saldo da sua con· 
ta vinculuda, vcrilicu que os depósitos nüo foram efetuudos. 

Trutu-se de um ubuso contru os legítimos direitos dos trnbulhudores, si· 
tu:u;iio que o projeto objetiva minimizar ou eliminar. Adotadu u provid~nciu 
4ue est:.1mos sugerindo, os empregados optuntes terão elementos seguros partt 
vcrific<~r u lisura dos depósitos determinados pela lei. 

Stllu das Sessões, 14 de setembro de 1979.- Nelson Carneiro. 

LEG/SLAÇ,W CITADA 
LEI N• 5.107, DE 13 DE SETEMBRO DE 1966 

Cria o Fundo de Garantia do Tempo de Senlço, e dá outras pro
vidências. 

' ............................. ······· .................... . 
Art. 2~> Para os fins previstos nesta Lei todus us empresas su· 

jcitas ii Consoliduçào das Leis do Trabalho (CL T) ficam obrigadas a 
deposiwr, até o dia 30 (trinta) de cada mês, em contu bancária vin· 
culadil, importância correspondente a 8% (oito por cento) da remu· 
neraçiio paga no mês anterior, a cada empregado, optnnte ou n~o 
excluídus us p;,ucelas n~o mencionadus nos arts. 457 e 458 da CL T. 

P:~rágr:.tfo único. As contas bancllrias a que se refere êste urti· 
go serão abertas em cst:Jbelecimento bancllrio escolhido pelo empre· 
gador, dentre os paru tanto autorizados pelo Banco Central da Rc· 
pública do Brasil, em nome do empregado que houver opwdo pelo 
regime desta Lei, ou em nome da empresa, mas em conta individu:.1· 
liludn, com reluçào ao empregado não optante. 

''' ,,, '''' .. ' ... ' .......... '' .............. '' .... ,,,, ,,, .. 
{ti.\' Comis.wit•J de Cmwituiçiio t' Jtwiça t' dt• Legi.l'laçào Social. I 

O SR. PRESIDENTE (Passos Porto)- O projeto lido scrú publicado c 
remetido ils comissões competentes, 

Sobrt: a mcstl, requerimento que será lido pelo Sr. IY·SecrctMio. 

/;' litlo o .H•guil/lt' 

REQUERIMENTO N• 335, DE 1979 

Requeiro, nos termos do art. 367 do Regimento Interno do Senado Fe· 
Ucml, o dcsurquivumcnto do Projeto de Lei do Senado nY 87/78 que "dispoi: 
sobre :1 prescrvuçilo da fuuna fluvial, pelus concessionúrias de produç~o de 
cnergiu clí:trica, c dú outrus providêncius." 

Sula dus Sessões, 14 de setembro de 1979.- Orestes Quércla. 

O SR. PRESIDENTE (Pussos Porto)- O requerimento lido scrit publi
cado e incluído em Ordem do Di:.t nos termos Regimentuis. 

Sohrc a mesa, comunic<~çào que seri1 lidu pelo Sr, I~'·Sccretário. 

/:\ 1/1/tl ti .H'J:IIÜIIt' 

Em 14 de setembro de 1979. 
Senhor Presidente 
Tenho a honra de comunicur u Vossu Excelénciu que me uusenturci do 

Pu is u partir de 16dc setembro, afim de participur dulll Asscmbléiu Gcrul du 
OMT, u rcalizur·se cm Torremolinos, Espunhu. 

A tcnciosus suuduçõcs. - Patulo Dros.'iard. 

O SR. PRESIDENTE (P<ts.ms Porto)- A Presidência lica ciente. 
Concedo 11 puluvna 110 nobre Sr. Scnudor Henri4uc de Lu Roc~juc, pura 

uma breve cumunicw;tw. 
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O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA- MA. Paru umu co· 

municaciio.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
O eminente Presidente da Cusn, Senador Luiz Viana, pronunciou pula

vms lixundo conceito~ atinc:ntcs ü sua personalidade íntegra em grandeza mo
ral c cultural multiforme. Disse eu ao Senado um pouco do occuno de aprc
ci:tçõcs em que poderia ater-me, cm homenagem singc:la que neste plenário 
lhe rrcstci illl tomar conhecimento de su:1 morte. Outras manifeswçõcs st: 
concrc:tilaram. A minha lembrunca veio o aparte do insupcrilvcl Lidcr da 
Mtlioria, o nobre Senador Jarbas Passarinho, quando contou algo ocorrido, 
~1 uundo muito jovem, cm que foi :trtífice de um ato de intrepidez, o nosso 
contcrrilneo Odylo Costa, lilho. 

Mas tudo é pouco, muito ínfimo mesmo, quando se fala d:1 vida e obra 
de Odylo Coslu, filho. 

Ele merece muito m:lis., Nilo basta a lembrança de que ocupou relas 
seus invulgures méritos intelectuais umu cadeira nu Academia Brasileira de 
Letras. Não chega, pura mim, a lembrança de uma convivência de vidu por 
inteiro, quando deu-me apoio c sustentação às vezes que dele precisei. E fo· 
rum tantos estes instantes, Nu política e na gestão Previdenciária. Mas não foi 
arenas u este seu conterrüneo que :1judou, Serviu n Pátria como poucos, na 
exemplaridade de uma vida de renúncias e de conformismo silencioso e cons
cit:ntc com as agrur<.~s que o destino tantas vezes lhe impôs. 

Agora, quando Tristão de Athaydc sobre ele escreve página magistrul. 
no Jornal do HrcHil, requeiro a sua transcrição nos An<.~is do Senado como 
uma homenagem ao autor da pcçu admirável a ser incorpowda na Históri<.1 
Parlt~mcnltlr e de lo.uvor àquele que, sendo um bom, tem, sem dúvida, t1 paz 
do Céu como reconforto àqudes infortúnios u que a vida o arrastou, 

Era o que tinha que dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERF O SR. I/ENRIQUE DE 
L'l ROCQUE. EM SEU DISCURSO: 

UMA VOZ DO SILIONCJO 

Tristiio de A thaydt• 

Só em música se deveria falarem Odylo. Tanto sua pessoa humana como 
sua arte poética transcendem as palavras correntes. E a própria música, só se 
fosse a música das esferas ou a desses anjos, que foram o seu testamento esté
tico e o inestimável legado de sua passagem por entre nós. A própria música 
não conseguirá traduzir sua presença. Por isso mesmo, a ausência nos falará 
melhor dele, talvez, que a presença. Pois só o silêncio consegue dizer o indizí· 
vel. Sobretudo o silêncio sobrenatural, que é a própria voz de D~:us. E só o si· 
léncio humano consegue traduzir, como o disse o poeta: Seul/e silent'e est 
grand, wutle rf!.H e.ft faihle.u·e. Talvez por isso mesmo, a vida eu obra de Ody
lo Costa,lilho forum crescendo em espfrito de siltmcio c de infância, ati: que a 
mudez da morte fosse nele, como em todos nós, a própria imagem da vida 
eterna. 

Teve uma inrãncia rumorosa, cm seu Maranhão natal ou cm seu Piauí 
adolescente, que nele deixaram a nostalgia indclêvel da terra nordestina. Sem 
nada do Nordeste convencional. Como aconteceu com outro dos nossos ines
quc:civeis anjos poéticos, Augusto Mey~:r. Tanto o sulismo gaúcho de um 
como o nordestino do outro foram tipicamente anticonvcncionais. O conven
cionalismo gaúcho c o nordestino estão indissoluvelmente ligados;) violência. 
Enqu:mto a vida e a obra de um e do outro desses dois representantes típicos 
do nosso brasileirismo geogránco c do nosso lirismo intimista estão nos antí
podas desse espírito de angressividade. Em ambo~ o que dominou, de modo 
incontrastável c indiscutível, foi ~ espírito de mansidão. E dar o profundo 
sentido cristão da obra de cada um deles, implfcito em Meyer, cxplrcito cm 
Odylo. E neste, de sua eKpressiio verbal intencionalmente cspirituul c nitida
mente cristü, como neste momento só encontramos, na sua pureza cristalinu, 
num monge beneditino, O. Marcos Barbosa. 

O espirita de munsidào, em Odylo, nilo sei se veio de sua infüncia, quc 
nào cheguei u conhecer, pois quundo o encontrei, junto 11 outro de inesquecf
vel memória, Virgílio de Mcllo Franco, jil estavu em plena vivência. Mesmo 
nessu vivência, pori:m, essu mansidilo cru patente, mus profundamente ligudu 
:1 uma firmeza de carúter, u uma tcnacidude de propósitos eu um amor da li
b~.:rdudc, como ele e Virgllio tão bem truduziram. emboru de modo infeliz· 
mente efêmeru, nus pilginus du revista PoHtica e Lt!truJ. A infância eu udolcs
cênciu dc Odylo devem ter decorrido em profunda intimidudc com us coisus 
Uu n:uurczu. 

Pois cssc perfume de gleha n:Hul, sem preocupilçi'lo de exotismo ou Uc 
purticulurisnw region:alistu, é trunspurente e const;.mte em suu obr:1 litt:rúriu. 
Sempre ralou do Murunluio, de modo purticulur, com umuternum e um per· 
fume de campo, qut: voltam continuamente t:m suu obru. E crum, uliús, inatos 

cm sua natureza intelectual c política. Volto, sem qut:rer, a falar em 
propósito de Odylo. No entanto, a vida politica militante nunca 
Nem como tt:ntaçào, muito menos como militimcia. Mesmo sua 
s;1gcm pelo jornullsmo politico foi toda clu marcada por umu · 
c:hu cm scntido francamente humanisw, c:sscncit~lmente cultural c 
mcntc sobrenuturulista, Em sua carrcim, predominou semprc o uma dor. 
o prolissional. Como sou um pr:Jticantc: contumaz do am:1dorismo 
dcnunch1dor da corrente semüntica que iguala amadorismo com '"'""''"" 
c superliciulismo, cons1dero o verdadeiro sentido du paluvra amador 
J:l:u.Jo it sabedoria c derivado do amor. E a vid:t, tanto social como in 
de Odylo Cosl:l, li lho, foi umu demonstração constante: de s:1bcdoriu c 
amor, como traço dominunte de seu temperamento. A partir do amor 
tt:rra nut;.tl e pelus coisas mais simples do convívio hum:mo. Daí o 
mo espontitnco do seu modo de ser, do conselho sábio, da 
baixa, du arte sutil de acolher e de hospedar. Foi um espírito, por isso 
cminentemcnte gregário, amical e doméstico, acima de tudo conjugal. 
muis puro sentido da paluvra. Essa modelar união doméstica que todu a 
o ligou, imugino que desde a adolescência, à sua inseparável Nazarcth, 
pi~ angélico, fal partt: dessa sua ntllureza de ternura im1ta, de amor 
sas concretas c de ufastamento pelas coisas abstratas, que o prendeu 
nt:amcnte ao seu torri1o, aos seus amigos, às suas criações lit~.:rC1rias. 

crescente espírito de:: trar~sccndi:ncia,até mesmo no plano da mitologi;.1 i. 
c:~. Foi ele, por exemplo, que me revelou o romanceiro ciclico de Tolki 
grandc mediev:1list::1 inglés, e me levou a ler embevecido todo o ciclo 
o/tht• Rinf:, esse Anel dos Niebelunggen britânico, com uma avidel 
Oru, t:ss:l obra é uma i:pica do mundo imaginário prê-humano, ao 
tempo mítico c místico, como sendo uma condiçlio paradisíaca, de 
soci:1l e individuul do gênero humano seria como que uma tradução 
ta. Um novo Paradües l..ost. Dentro desse mundo mágico c: míslico de 
kicn, é que Odylo se sentia à vontade. Mas, convém logo advertir, 
nhum desses traços materialistas de um espiritualismo fulsilic<~do e· 
cêntrico. Pois o caminho de Odylo, tunto na vidu como nu arte, foi 
mente no sentido teocc!rJtrico, E uo mesmo tempo, extremamente 
concreto dc quem manteve sempre os pés em terra c o paladar sensível · 
quitutcs maranhenses, independente desse angelismo latente, que deve ter 
meçudo na infância nortista, marcando depois o seu interesse pela 
humanista e até mesmo pontilhando a sua passagem pelo Jornal do rn ........... . 
pelo Didrio de Nottdas, inclusive pela modernização do Jomal do Brasil. 
foi um delicioso cronista social, sem o mais leve traço de mundanismo e de 
tilidade. Suas crónicas literilrias no Jornal do Commercio foram sempre 
uma virtuosidade que beirava pela liligrana barroca. Como no e.\ercicio 
jornalismo militante conservou sempre os punhos de renda, do mais 
cav:1lheirismo. Mas o scntido profundo que o foi levando du inf 
nordestinu à maturidade carioca, e da crónica leve ao jornalismo 
a revdaçüo crescente da poesia c: da fé, que culminou em seus 
vros, uinda inêditos, Boca da Noite c Anjos. Tanto em um como cm 
lirismo intimista c sua crescente espiritualização realizaram uma da~ 
mais cristalinumente puras de nossa história literária. No momento em 
mais utual poética brasileira se lunça vitoriosamente nos·çaminhos do 
t:lrismo e da revolução social, que abalam a civilização COintempor;ineu, 
poetu em Odylo transcende tanto o c.'ipaço como o tempo e nos 
simplicidudt: suprema, de mãos dadas com sua Beatriz, em que se 
cspirito de infância e uma depurada poética clássica. Pois, 
com Abgar Rcnuult, o classicismo em Odylo i: o oposto do nec~elussi•:isrr 
isto í:, du imituçào do clássico, E o clássico puro, de: sim I 
wçào da palavra. Por isso é que julgo a palavra corrente: um '"'""'""'"o 
perfeito demais p;.1ra tri.lduzir o que há de essência espiritual nessa flor 
na,yuc passou pcla vida perfumando de beleza e de bondade nosso 
c tão ct:do nos deixou. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto)- Há oradores inscritos. 
(\lnccdo a palavra ii nobre Senadora Eunice:: Michiles. 

,\SR,\. F.LINICF. MJCHJJ.F.S (ARENA- AM. Lé o seguinte 
so.)- Sr. Presidente c Srs. Scnudorcs: 

Após haver comparecido :10 Terceiro Congresso Mundiul du 
lntcrn:1cionul p:mt Prevenção de Alcoolismo c Dependência de 
(ICPA), reuli;r.udo nu cidude de Acupulco, México, desejo, cm ligeirus 
vrus, dite r a V. EK•s c qut: foi uquele Congresso, 

Estiveram presentes 51 países com 4HO delegados, cntre o~ 4uuis Dr. 
hcrt Müllcr, Suhsecrct:'trio-Gcml du ONU; Dr. Richard Bing, 
mundinl du Associtu;ào de Curdiologiu; Sr. B. Putwui, Governudor do 
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4SIH Sáb11do 15 mARIO no CO:"'<;REsso N1\CIONAI. tSt·çlln 111 Sch·mhrn tlc IIJ71J 

do de Tamil N;1du, na lndiu: ulém de delegados da Chccoslováqui:~, de Tui
l:'lndiu, da Bulgúria c de muitos outros p:~íscs. 

t\ Comiss~tl Internacional paru Prevençl'1o de Alcoolismo c da Deren
déncia de Dmgas (ICPA) C membro n~o-governumcntal dns Nacõcs Unid:1s, 
reunindo líderes de todos os estratos da socicdude, de t~Jdos os p<tíses, cnm 
um llbjctivo: o da prcvcncl1o do :1lcoolismo c uso de drogus. 

Nmtudc conclave, fonun abordados tem:1s de gmnde oportunidade. 
como o aumento assustador do consumo de drogas cm todo o mundo, atin· 
gindo todu constclilçlio fumiliar, preferindo, no entanto, u melhor fatia de 
nossa socicdude- :1 juventude, . 

Pc.~soas do mais alto gabarito c de reconhecida autorid:~dc e:qncssm:tm 
su:~ rrcocupaçào pelo problcmu, que representa hoje uma sCria ume:1çu ii civi
lizuçào- de que se faz necessária um:~ acào de carútcr universul, onde es~ 
forços l'iej;tm cfetuados, não de forma isolada, m:ts num:~ açào conjunta num 
só rropôsito- duluta para salvar noss:~juvcntudc, buscando as ruizes deste 
mui, dentro Uc nossos próprios lurcs, cm nossa falta de diúlogo, reservando 
mais tempo para nossos filhos, que procur;1m no vício- úlcool c drogas
compcns01c~o para o amor que não sabemos mais trunsmitir- nem ao menos 
suhemos uinda receber ... 

De nossa parte, representando o Brasil, manifcstumos nossa prcocu
pac:1o pclu nossa situação, onde as estutisticas tornam-se alarm;mtcs e onde 
se consome mais úcool que leite, e pelo problemu que representam os milha
res de quilômetros de fronteiras nuturais para o combate ao trâlico de drogas. 
Mcncionumos o esforço do Governo c do Parlamento Bmsileiro, bcm como 
de entidades particulares para o controle do tráfico c:: uso de drogas. 

Voltando para o Brasil, visitamos, na América Central, El Salvador, a 
Capitul San Salvudor, c pudemos constatar a inquietante realidade politica 
daquele: pequeno país, onde as agressões de parte a parte (governo e organi· 
zacõcs de guerrilheiros) tornam comparativamente nossos problemas muito 
pequenos. N:1quele momento, duas igrejas católicas estavam sob o domínio 
de guerrilheiros, que faziam daqueles templos seu quartel-general - chocou
nos ver u profanação de fai1tas c alto-falantes concitando o povo a uma lutu 
fratricida. Fábricas estavam tomadas por organizucões de guerrilheiros e, se
gundo informacões, três gerentes haviam sido mortos por não reagirem às 
e1tigências feitas. Tivemos conhecimento de estudantes mortos e da mort~ de 
um reitor. 

Na rua, a insegurança, o ódio- os seqUestros tornam-se rotina e os res
gates sobem a milhões de dólares. 

Em meio às vicissitudes politicas, contudo, o povo salvadorenho nlio 
perde as características de ternura c hospitalidade, a ação dinâmica c intcli· 
gente de nosso Embaixador, Sr. Renato Denys, que tem divulgado de tal for
ma nossa País, que os salvadorenhos conhecem muita de nossa arte, literatu- · 
ra, futebol e recebem com muito carinho o povo brasileiro. 

Recebemos convite do Presidente da Assembléia Legislativa de San Sal
vudor, oportunidade em que dirigimos àquele povo a saudação do povo bra
sileiro. 

Temos em mãos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, material sobre apre
venção do alcoolismo c uso de drogas, inteiramente à disposicão de V. E1t•s. 
pois entendo que é hora, como parcela ponderâvel que somos da conducfto 
dos destinos deste País, de uma tomada de consciência, de um posicionamen
to que nos leve a umu fiscalização mais rigorosa ao trâfico c a um esforce de 
rccuperacão ao viciado. Um trabalho mais completo para u salvação do nos
so jovem viciado. 

Era só, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se· 
nador t\derb:tl Juremn. 

O SR. ADERBAL JUREMA (ARENA- PE. Pronuncia o seguinte dis· 
curso, Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senudores: 

Venho, hoje, a esta tribuna para apoiar uma justa reivindicação do Dirc
tório Acudêmico Demócrito de Souza Filho, da Faculdade dC Direito do R c· 
cife, f;tculr.lude que:, dc:sde 1828, vem sendo uma das matrizes mais uutênticus 
do pensumcnto júridico nucianal; faculdade que, pelos seus corredores, a indu 
ecoam tiS vozes fortes du filosofia, na palavra e nn obru de um sergipuno 
como Tobias Barreto: faculdade que ainda ecoam nus suas nbóbur.las os 
versos líricos e cm defesa de uma ruça humilhuda, nu poesiu de um Custro AI· 
vcs: fuculdude que guurdu nos seus enfolhas a inteligência lúcida do grunde 
Clóvis Bcvilucquu; fuculdnde do meu tempo, do tempo de Humberto Luccnn 
c de l:lntos outros nordestinos que, pelos seus pntnmures, fizeram nüo digo 
npcnus o curso jurfdico, mus o seu treinnmcnto político. 

Pois bem, Sr. flresidentc, a velha Fuculdnde de Direito do Recife, nu pu~ 
luvru llo l>irctório Acudêmico, cstú com seu prédio nmcucudo de ruir. 

. ···---·------
E i: pnr isso que, intcrrrctanllo o updo tlos estudante.~ de Re.:ifc. intcr· 

prctarHio 11 pcmamcntn cu h ural de Pernambuco c du Nordeste, venho dirr).:ir 
n meu apelo :10 Ministro da Educuciio c Cultura, o c~critor. o rrofe~~or 
Eduardo Purtcla, que vem-se s:tindo brilhantemente :1 frente de urna Pasta 
t~o cornple.\a corno a liUC dirige. 

O OitÍrio d,• i'!'rlltlllilmco, jornal tão antigo qu;ullo a Fa~uld<~de de Direi
tu do Recife, puhlicou neste mês de setembro uma reportagem ~obre o estado 
de cal:unidade da Far.:uldudc de Direito do Recife. 

Ainda. há poucos momentos, no meu gabinete. recebi a visita de alguns 
estudantes de Direito que estão estagiundo nu Cámum dos Dcputudos, 4uc 
rnc diziam dus condiçõe) precurissim:~s da velha Fuculdadc de Direito Uo Re
cife. E vale aqui falcr um ligeiro rc:talspccto da vida niio apemts m:~tcriul, nws 
sohrctudo da odisseia d~ssc templo do Direito, que nasceu numa das .~ulus do 
Convento de Sào Bento cm Olinda, por dccrcto do Imperador Pedro I, de li 
de agosto de I H27; cm 182M, a faculdade funcionava em Olindu, qu:mdo, no 
me:~do do século, ela foi transladada para o Recife, para a Igreja do Espírito 
Sunto, c Uepois par:.1 um pardieiro nu Rua do Hospício, ôitC quc, cm m:trço dc 
1912, foi novamc:ntc transferida, segundo depoimento do jurista Clóvis Bevi
lacqua, nu sua tiío conhecida, tão lida, tão divulg:1da História da F:1culd:1dc 
de Direito Uo Recife, cm que diz: 

-A 16 de marco, efetuou-sc a mudanca da Faculdade pum o 
novo edifício. Afinal, depois de andar, dumnte longos H3 anos por 
c:~sas de empréstimo ou imprcstólveis, pôde a F:~culdadc de Direito 
Uo Recife instular-se cm prédio adequado, digno da sua altu linnli· 
Uade, vasto, nobre, de belo estilo, com mobília correspondente, c 
cnriquccid:~ u suól biblioteca de novos livros e de instnlacii.o :tpro
priôida. 

Se o imperador aconselhava que não mostrassem a Faculdade 
de Direito, quundo miseravelmente alojada no pardit'iro da Ruu do 
Hospício, agora :1 administração tem desvanecimento em que li ve
jam quantas personagens ilustres por ali passarem. 

Pois bem. Sr. Presidente, o estado atual desse novo prédio, de 1912, está 
cm situaçiio que o Presidente da República teria que aconselhur que nii.o mos
trassem hoje a Faculdade de Direito a visitantes, porque ela se encontra mise
ravclmcnte conservada. Tanto assim, que as salas de aula estilo ameaçadas de 
ruir as suas estruturas internas. que vêm du época em que nós não tfnhamos 
ainda cimento arm::~do, todas elas feitas de ferro temperado nas forjas ingle
sas: a ferrugem está destruindo a estrutura quase secular; a estrutura quase 
centcnúria está carcomida, como demonstra a reportagem fotográfica do ve
lho Diário df Pernambuco, que, como intérprete da cultura nordestina, vem 
cm socorro do grande templo, da grande matriz do pensamento jurfdico dest:1 
Nucii.o, que é a Faculdude de Direito do Recife, faculdade por onde passaram 
Euzébio. Zacharias, Cotcgipc, Paula Baptista, Nabuco de Araújo, Brás Fio~ 
rcstino, Franklin Dória, JOsé Higino, Tobias, Martins Júnior Arthur Orlando 
Epitúcio Pessoa c Clóvis Bcvilacquu. Todos são filhos genuínos da Faculdade 
de Direita do Recife, como filhos genuínos foram Franklin T{tvorn, Sílvio 
Romero, Ara ripe Júnior, Agrário de Menezes, Aníbal Falcão- de quem tive 
a honra de ser aluno- Curvalho de Mcndonca Gumercindo Bcssu, Fausto 
Cardoso, Furias Brito e muitos outros. Por isso, é que dei1to uqui ... 

O Sr. Humberto Lucena (M DB- PB)- V, Ex• permite um aparte? 

O SR. ADERBAL JUREM A (ARENA- PE)- Com muito prazer. 

O Sr. Humberto Lucena (M DB- PB)- Desejo juntar u minha voz i1 de 
V, E.\•, neste apelo ao Sr. Ministro da Educuçi'to e Cultura, cm defesa dn rrc
serv:lçiio do prédio da históricu Fuculdude de Direito do Recife. 

O SR. ADERBAL JUREM A (A RENA - PE)- Mui to obrigado pela 
su:.t solidaried::~de, Senador Humberto Lucem1, que também é um dos homens 
ilustres que passurum por aqueles corredores históricos. · 

Mas, Sr. Presidente, os cstuduntcs do Diretório Acudêmico Demócrito 
de Souzu Filho, da Faculdude de Direito do Recife pedem uo Ministro du 
Educ:tçào que, utra\•és do Jlutrimônio Histórico, tombe o cdillcio c se encur
reguc de restaurá-lo, pum evitur que o teta de ferro e os corredores do primei· 
ru undur, jit bastantes cstntgudos, cuium, a quulqucr momento, sohte os cstu· 
Juntes c se upugue um templo da mcmóriu nucionul. 

Muito obrigudo. (Muito bem! l1ulmus.) 

O SR. PRESIDENTE (Pussos l,ôrto)- Concedo u puluvru uo nobre 
Scnuc.Jor Henrique Suntillo, 
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O SR. IIENRIQUE SANTII.LO (M Dll - GO. Pronuncia o seguinte 
lliscurso. Sem revisão do orador,)- Sr. Prcsii.Jcntc, Sr.~. Senadores: 

O!.:upo esta trihurw ilpcnas para rcgistrur alguns fatm que nos t~m trazi· 
Un muita :1prccnsJ10, tanto cm nosso Estallo qu:mto no vizinho Estmlo do 
Mato Cirosso. O primeiro deles rcfcrc·sc :10 problcmu do Hosrital das Clini· 
cas Ua Univcrsii.J:u.h: h;dcral de Goiús, raralis:u.Jo hit muis de trinta dias por 
falta de recursos financeiros. Os estudantes du Faculdade de Medicina d:r 
UFG cncontr<ml·Sc cm movimento grevista reivindicatório h;'r mais de trinl:l 
dias, sem conturcm, no entanto, com a sensibilidade das autoridades de cnsi· 
no 1.h:stc Jl;lis. E certo que o Ministro d:~ Educ:tç~o c Cultur01, hú ccrc:t de 15 
dias, instado por estes estud:mtcs, acabou por enviar ao Presid~.:nte d:t R e· 
püblic:t unw exposiç:1o de motivos solicitundo uma supl~.:mentaçi'io de vcrb:ts 
p:tra ac.:udir aquele hospit;tl que :ttende a milhares de goianienses por mês, c 
que m:mtém a indu o único serviço de pronto·socorro d:t capital do Estudo de 
Goiús. No cnt:mto, este prohlcmu vem arr:tstando·se, como vêm :mastando· 
se outros prohlcm:ts n:lacionados com a Universidade brasileira. submetida a 
umu reforma que frustrou, porque dcdic:tda principalmente a sufocur o movi· 
mcnw estudantil, impedindo os univcrsit{trios de se constituírem cm coletivi· 
dades, mesmo que transitórias, c setorizando o ensino cm prejuízo da for· 
nwç:1n de jovens hmsileiros que podem estar recebendo tudo, menos ensino 
universit{trio c:tp:tz de dar-lhes uma vis:1o superior da vida. 1: certo que, além 
disso, estabeleceu-se, neste País, um estado autorit:'trio, sob u form:t de v;'trius 
justilic:ttivas c, entre elas, uma bastante significativa, Sr. Presidente, era a de 
yue :tpcnas o estado autoritário seria capaz de ter a cfici~ncia udministrativ;t. 
Disse Goethe que. se sombr:ts s:1o :t teoria, verde é u cor da vida. E a rc:tlidadc 
do dia·a·di:t tem demonstrado justamente o contrário, porque problemas 
como este do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goifts, que 
p:tralisa :ts suas atividades, hospitul de ensino que paralis:.t as su:ts utividades 
de ensino, to.tmhêm, ocorrem diuturnumcntc neste Pais, nos últimos anos. 
Gost:tri:t dt:, :to apelo ft:ito pt:los estudantes da Faculdade de Medicinu do 
meu Estado, juntar tumbêm o meu i.ipclo ao Ministro do Plancjumento, u 
qut:m estit aft:to, agoru, :1 suplemcntac:1o dcssu verbu, paru que ele possa re· 
solver esse problema com urgência, já que não são apenas esses estudantes os 
prejudicados, mas a com unidade do meu Estudo, como um todo. Este ê o pri· 
mciro futo, Sr. Presidente. 

Sr. Prcsidc:nte, o segundo ê que gostariu de solicitur de V. Ex• u inserção 
nos An:tis do Senado de umu nota cxpedidu pelos guardas bancários c vigi· 
I untes de Goiânia, trubalhadores humildes, submetidos u salário mínimo, que 
rccl:arnum o cumprimento da convenç:1o colctiva de trabalho assinada hã dois 
meses c que :linda não foi cumprida pela classe patronal, prevendo aumento 
de 44% cm seus salários, piso salarial de 2.040,00 (dois mil c quurenta cruzei· 
ros), adicional por horas extras de trabalho, Reivindicam agora, sob pena de 
entr:ircm cm greve, já que o problema vem se arrastando há muito tempo, um 
piso salarial de Cr$ 6.000,00, o que é legitimo c justo, Faço um apelo destu tri· 
buna à Fcderaç:1o do Comércio e ao Sindicato dos Representantes Comer· 
ciais de Goiás para que atendam, imediatamente, as justas rci..,indicwçõcs dcs· 
se setor humilde dos trabalhadores de meu Estado. 

O terceiro fato grave é o que vem ocorrendo no Estado de Mato Grosso, 
na localidade Alta Floresta, mais precisamente no povoado recentemente 
constituído, Puranaíta, situado a 120 quilómetros de Alta Floresta, cmbre· 
nhado nas norestas mato-grossenses, onde existe um gurimpo de ouro, onde 
existem milhares de garimpeiros humildes, desprotegidos, desassistidos c 
onde existem centenas de pequenos comerciantes que ali sobrevivem gmcas 
uo scutrab:ilho c que cstào sendo violentados, cst:1o sendo submetidos :1 vin· 
lências de toda espi::cic, do espancamento à cxpulsilo pela Politica Militar do 
Estado do Mato Grosso, cm concluio com a Empresa Coloniz:tdor:t INDE· 
CO, Esta empresa c policiais de Mato Grosso, ainda h:í. poucos di:ts, subme· 
tcntm centcmts de garimpeiros e delcnas de pequenos comcrci:antes br:tsilei· 
rns a violentos esp;.mcamcntos, 

Esto.t ocorrénci:J, Sr. Presidente, gost:tritt que :t Mesa do Scn:tdo lcv:tsse 
:tu conhecimento Jc quem por dever precisu tom:1r urgentes providCncias, yue 
í: S, Ex•, o Minbtro du Justiç:t. S(to milh:trcs de hrasilciros,llt, no seio d:t llo· 
resta nmto-grosscnsc, n:t Ama1.ôni:t hrasilcir:t, tcnt:mdo vegetar. tent:uHhl 
apen:t~ a sohrevivênci:t llll cotidiano, espoliados, esmag:tdos, espancmlns. 
violentado" peta policia c por umu cmprcs:t que tem 1.1 c.;obcrtura da pulici:t c, 
segundo denúncias que me chcgar:un hoje, do próprio Governo daquele Esta· 
do, 

O Sr. llumbcrto I.uccnu (~1 DB- I'B)- Permite V. b' um apartc',1 

O SI!, IIENRIQUE SANTILLO (Milll- (õO)- Com rrillcr, nobre 
Senador. 

--------
O Sr. Humberto Luccnu {M DB- PB)- 1\ gr:tYc denúnci;t de V. Ex• se

ria um caso típico du competência do chamado Conselho de Defcs:~ dos Di· 
rcitm de Defesu da Pessoa llumo.tna, se cs~c realmente funcionu~;sc neste Pah. 

O SR. HENRIQUE S,\NTILLO IMDB- GO)- ,\grodcço u arartc 
lh: V, E.\', nws, como bem disse V. Ex• aqui mesmo, hú poucos dias, c~~e 
Conselho sob suspciçi'io, jú que suus sessões sUo sigilosus c a suu cunstituiç;in 
nito rcpr~.:scntu, verdadeirumcntc, aquilo que por justiçu os hr:tsilciros mcre· 
cem, cm termos de apuri.ição c punição de todos ~.~quclcs que violentam os di· 
rc.:itos dos cidallitos neste P;Jb. 

O ljUartn assunto, Sr. Presidente, vou apenas mencion:'t·lo, j:'t que o Lide r 
dc rninll:t Bancad;t ;tbordar:í, nc.:st:t tarde, o mesmo tema. Eu gost;tri;t de di~· 
cutir, hoje, Sr. Presidente, o "Partido do João" c quejandos, gostari;t de dill· 
cutir o c.:irco do <trtilicialismo c da reformulução partidáriu. m;ts, obctlientc c 
di~ciplinadn, csper;Jrei yuc o meu nobre Líder fale por nós todm. Muito ohri· 
~ado. (Mui to bem!) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. HENRIQUE 
SANTILLO EM SEU DISCURSO: 

GREVE DE VIGILANTES PREOCUPA COMÉRCIO 

''Dignissimo presidente, a Guarda Vigilante de Goiânia vem respeitosa· 
mente, através desta, solicitar dessa autoridade e seus assessores, a quem a 
Guard;.t deposita intcir:t confiança, c na certeza de que as provid~ncias cabí· 
veis sr:rüo tomadusjunto às emprcsus c às autoridudcs competentes, o seguin· 
tc pedido: 

Reajuste salarial de CrS 6.000,00 (seis mil cruzeiros) na carteira; horas 
extras adicionais; horário livre para os que estudam, sem desconto; uniforme 
gratuito, pois j:'t é estipulado por lei conforme circular de nossa entidade; pas
ses livres nos transportes colctivos de Goiãnia; garantia de vida e judicial em 
casos extremos cm horário de serviço. 

O pedido foi feito porque a Guarda Vigilante de Goiânia "'o'iYe às mar· 
gr=ns do salário mínimo, não tem condições de solver seus compromissos, pois 
o salário que recebe não dá para pagar o aluguel de um simples barraco nos 
mais distantes bairros de Goiânia". 

No final da mensagem, os guardas alegam ainda que não medem cs· 
forças no sentido de que suas tarefas sejam cumpridas e para tanto expõem 
ao perigo suus próprias vidas. 

Explicam que têm certeza de que serão atendidos no prazo de S dias, a 
contar da data de 12 de setembro último. A partir dai, deixarão seus postos de 
serviço até que suas reivindicações sejam atendidas. 

De acordo com a convenção coletiva, o sulário de um vigilante, que era 
de C r.\ 2.040,00, subiu paru C r\ 2.940,00 e grande parte desses trabalhadores 
não está de acordo, querendo um piso salarial de CrS 6.000,00, 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Dinarte Mariz. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN. Pronuncia o seguinte dis
curso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Tenho acompanhado, como não podia deixar de ocorrer, os aconteci
mentos no setor social, principalmente as greves, as reivindicações salariais e, 
sobretudo, o cuidado com que o Governo tem agido no sentido de procurar 
harmonizar a sociedade brasileira. 

Sei, Sr. Presidente c Srs. Senadores, do quanto é necessário, numa época 
de crise como a que estamos atravessando- crise económica, sobretudo- a 
comprc::cnsão do povo de todas as classes, para que o Governo, responsável, 
Governo, para quem tudo se apela, possa, realmente, contar com a colabo· 
ração de todos, para que o Brasil se beneficie da cOmpreensão dos brasileiros. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, falamos muito cm reivindicações sala· 
riais, nws s;tbemos que o gmnde mal, u grunde crise económica que utravcssa· 
mos é nriund:t de :Jcontecimcntos internacionais. c, portunto, não poderia· 
mos deixar dc ser :tlco.mç;.tdos. Mas :ts reivindicações, cstus tambc!nl ti!m que 
ter um limite, ~ n limite d:t h:i. 

Sempre fui fuvorávcl à organizuçào das classes, Eu acho que todas ;.ts 
cl:tsscs, principulmcntc as classes trabu\hadoras, devem ser orguni:tado.ts, por· 
~JUC sõ org:tnizudas podcriio defender os intercssc:s de todos. Mas, tudo den· 
tro do.1 legalidade, dentro du lei, porque aquilo que foge aos textos legai.\ ê 
urna :uncaça para todos, c, em outr:t oportunidade, já disse, cm entrevista, 
que f:ttcmhl justiç:t ans duis partilillS políticos cm ~JUC se Jividc it opinirto 
pl1htica du País - c ~ :ti que est{t :t gravid:tde - ~ que os p;trtidns csti'tn 
alhcim an~ :tCllt\lcdmcntns. Lernhro-me lJUC um dLls nosSllS cule}!as. logo rw 
inicill, quando se prnces~amm ll~ primeir11s nwvimcntos reivinJicatórins, ele 
me dwlll:t\':t a atcnçi'to: dessa \'C/, o ~1\)B C't\Ú ausentc: cnrno se aquilll rcprc· 



l,' .,.:.:· 
'~ ' .... 
' 

45l0 Slbado 15 DIÁRIO DO CONGRF.SSO NACIONAL (Scçioll) Selcmhro de 1979 

s~:ntasse uma vantagem para nós do outro Partido. t\o que repliquei: uo con· 
tnírio, é exutamentc o que acho de muis grave porque, se o outro Partido du 
Oposição estivesse vinculudo a ess:1s greves, u esses ucontccimentos, muitus 
delas justas, mas ugom n<l realidade, cxtrapolundo puna o terreno da ilegali
dade, então nós teriumos uindu esse setor duvida públicu, par:1 reulmentc po
dermos confiar numa contenção, que :1 vida pública obriga todos os homens 
que têm resronsabilidude rar11 servir o seu Pnrs. 

Mas estou vendo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que realmente as coisas 
se agravam, os acontecimentos se sucedem aqui e ali, c o Governo tem sido 
prudente. Mas não é demais que nós, dos dOis Partidos, chamemos a atenção 
das duas Casas do Congresso, das tribunas de que dispomos, para que haja o 
bom senso, para que não falte, amanhã, a nossa voz, a nossa colaboração em 
defesa dos interesses mais lcgftimos. Se somos um Pars pobre mas cm descn· 
volvimcnto, a grande ambição é cltatamentc atingirmos aquele nlvcl cm que a 
fortuna do Pais seja também dividida por todas as classes, que possamos vi
ver democraticamente dentro do regime legal c construtivo. 

O Sr. Henrique Sanliiio (MDB- GO)- Permite V. Ex• um apurte? 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) - Com prazer. 

O Sr. Henrique Sanliiio (MDB - GO) - Agradeço imensamente. En· 
tendi perfeitamente, como sempre, as palavras de V, Ex•, mas ocorre o se
guinte: ainda agora acabei de relatar a esta Casa, c pedi para registrar nos 
Anais. uma nota de humildes trabalhadores. São eles guardas bancários c vigi
lantes da Cidade de Goiãnia, que acusam a classe pntronal de nilo estar cum
prindo uma convenção de trabalho que estabelece um piso salarial de CrS 
2.040,00 por mês, insuficiente até mesmo hoje para pagar o aluguel de um 
barraco cm qualquer Capital de Estado brasileiro. Este é o problema, este é o 
grande problema: estão agora nmcaçando entrar cm greve, c é um sctor tam
bém, pela lei, impedido de fazer um movimento como este. Ora, convenha
mos, é certo que todos nós entendemos que é, ou a fome qucjâ tem assento na 
mesa destes homens c suas famflias, ou pelo menos a fome que está batendo à 
sua porta. Então, sem dúvida, reconhecemos que algumas categorias são me· 
lhor aquinhoadas; estão, realmente, numa faixa salarial melhor, de melhor 
nível, mas a esmagadora maioria desses trabalhadores, na verdade, se encon· 
tra na faixa de um a dois salários mlnimos, de renda familiar. 

Na verdade sou um parlamentar ainda bastante novato nesta Casa, me 
permita V. Ex•, diante de toda experiência, com a vida politica, a vida públi· 
ca. 4uc tem, mas cu também estou, como V. Ex•. preocupado com os rumos 
que possamos dar a este País. Mas, necessariamente, qualquer que seja este 
rumo, precisa ser um pacto que inclua, com primazia, todos os trabalhadores 
brasileiros, sobrc:tudo aqueles que estão marginalizados c, verdadeiramente, 
passando fome, porque cu estou certo, o seu estômago, o cstómago dos seus 
111hos estUo doendo. Não é retórica isso; não é retórica! Não se trata de figura 
de retórica, trata·se da constatação de uma realidade vivida pela esmagadora 
maioria do povo brasileiro. Obrigado a V, E"'· 

O SR. DINARTE MARIZ (A RENA- RN)- Agradeço o aparte de V. 
Ex•, discordo upcnas quando V, Ex• diz que é um representante novo ainda, 
quundo V. Ex• é realmente um veterano e um conhecedor dos nossos proble~ 
mas. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, cu sou de uma região pobre; eu sei o que 
pesa. Eu venho de uma rcgiiio onde nós temos uma doença crõnica que se 
chamu fome, conseqUentemente, ninguém mais do que cu conhece as desi
guuldudes econõmicas deste Pais, porque nós estamos situados naquela faixa 
mais empobrecida, mais carente de recursos e onde o homem tem mais dili~ 
culdadc:s tantas que hú o grande problema de migração nordestina no rumo 
das outras regiões. Só isso diz realmente da nossa pobrczu, porque se nós ti· 
v~ssemos recursos equivalentes claro que nilo teríamos esta migruçilo tão 
constunte, t:io volumosu. 

Sr. Prc:sido:ntc, Srs. Senadores, tudo isso cu compreendo: compreendo us 
reivindicações justas. Entretanto, nós temos que conliar cm algo muis ulto, 
rorquc o !,residente d11 República teve realmente uma grande inspiruçiio, nos 
primeiros dias do seu Governo, quando afirmou perante u Naçüo que o seu 
Governo seria o Governo da Lei. Tenho u impressiio de que nenhum homem 
público, com responsabilidade na vida nucionul, deseja outru coisa senão o 
cumprimento du Lei. 

O Sr. Roberto Soturnlno (MDB - RJ)- V. Ex• permite um upurte, 
nobre Scnudor'! 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) - Pois nua. 

O Sr. Roberto Sulurnino (M DO- RJ)- Estou ouvindo o discurso de 
V. Ex• com utençào, ouvindo este upclo que V, Ex• falUO bom senso. Posso 
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gilfilntir a V. E.\f q11e cncontru muito hoa receptividade do h1d<J de cú t..l:l B;m
cadu. Entretanto, nobre Senador, devemos di;r.er que c~t<.tmos muito cun!'ludo:-. 
de ouvir ess:t justilic:tliv;t ha~cada na existência da lei, de uma lei que todo:-. 
concordum que esturiu superada, c:stariu dc:fasudu, mas cuju modilicuçãn, ul
tcruçilu, mio se procede. Passamm-se 6 meses de Governo c nc:nhumu modili· 
cuçrHJ se fel, nenhumu proposta sequer formuliluda. E quundo V. Ex• se rde
rc r, aplicação du lei, lumcntavclmente temos que dizer que a lei é ô!plic:u.lu 
quando cl11 atinge os interesses dos trab<.~lhadores, mus quando é para atingir 
os intcres..~es de grandes grupos cconômicos nem sempre ela é aplicada. Hú 
vários mt.::ies, o senador L1zllro Barboza, daquela tribuna, fez uma denúncin 
gn1vissima sobre munobras para desrespeitar a lei, no sc:tor de pesquisas mi· 
nerais, onde <~lei estaria sendo claramente descumprida. A Bancad<~ du ARE~ 
NA, nesta Casu, tomou conhecimento c tudo continua a se pussur como c:stu~ 
vu se passando, isto é, 11 lei não é respeitada quando se truta de grandes intc:· 
resses económicos. A lei não permite, por exemplo, que os bancos de investi
mentos emitam certificados de depósitos, sei lá, no entanto eles fazem isso to~ 
dos os dias. A lei não permite que financeiras emitam letra de câmbio fria, c 
no entanto elas fazem isso todos os dias V. Ex• mesmo sabe, ouvimos aqui um 
relato do nobre Senador Paulo Brossard sobre as irregularidades que foram 
sendo cometidus com a permissão do Governo, referentes ao grupo lpiranga, 
ao Dccrcd ou àquele grupo do Estado até de V. Ex•, um grande grupo finan· 
ceiro que teve todas as regalias, enquanto nUa chegou, realmente, u ameaçur 
toda a estrutura do sistema financeiro. O Governo só interveio, realmente, 
quando as irregularidades se transformaram numa ameaça para todo o sistc~ 
ma financeiro. Então, o que verificamos é que u vigência da lei também é algo 
relativo, isto é, quando estão em jogo interesses de gr<tndcs grupos econômi
cos, a lei não é tão válidu assim, não é tão vigente assim. Agora, quando se 
trutu de reivindicações salariais de trabalhadores que realmente estão ga· 
nhando pouco, aí prevalece a dureza da lei. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Agradeço o apnrte de V. 
Ex• c, reulmc:ntc, estamos na Casa das Leis, porque somos nós quem fazemos 
as leis. O Poder E"ccutivo, a palavra está dizendo, ê um executor de leis, en· 
tão. se as leis são falhas, nós devemos ter uma parcela de responsabilidade, as 
leis que estamos vivendo não são tão discricionárias porque quase todas sem
pre têm pass;1do pelo Congresso. 

Não quero aqui jogar pedra cm ninguém; o que quero dizer, nesta hora, 
i.: que o Governo que se propõe a governar dentro da lei, é um governo que 
merece o respeito da Nação, Numa hora grave como esta não discutirei os 
grupos ceonômicos, 

V. Ex• tem o dever atê como oposicionista, de ocupar sempre esta tribu
na c V, Ex• me perdoe, o seu partido tem sido, parece, pouco agressivo ou 
pouco cuidudoso, quando trata de determinados grupos económicos c passa 
ussim um pouco rápido, ligeiramente. 

Nós temos. dentro da lei, todos os caminhos; temos as comissões de in~ 
quê ritos; quando há um escândalo temos outros caminhos e o Governo atual 
nunca deixou de ser scnsfvel às reclamações que lhe têm chegado. Estamos 
com seis meses de Governo, ele tem ido ao encontro dos trabalhadores, sendo 
ut~ criticado porque ele tem ido além daquilo que devia ir, para atendC:.r às rei
vindicações trabalhistas no Pais. 

O Sr. Jarbu Pasurlnho (ARENA- PA)- Permite V. Ex• um aparte, 
nobre Senador'! 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) - Com muito pruzer. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Vejo V. Ex• us conseqUên· 
ci11s naturais de um discurso sereno como o seu. O nobre Senador Roberto 
Saturnino acabou de passar um atestado que, se fosse verdadeiro, colocaria o 
Governo numa posição simplesmente infame: o Governo aplica a lei contra 
os tmbulhadorcs c se entrega aos grandes grupos econõmicos. E esta a tru· 
dução sintética do aparte de S. Ex• Entretanto, V. Ex• há de ter visto que nu 
hora· da excmplilicução os argumentos do nobre Senador pelo Estado do Rio 
de Juneiro jú não são tiio veementes. Exemplifica-se dizendo que o Governo, 
pussados seis meses, não modificou a lei. Ora, cm primeiro lugur, havemos de 
convir que mui es~e Governo se iniciava foi oferecido Us duas Casas do Con
gresso Nacional um documento que é a total modificação da Consolidação 
dus leis do Trubulho. SUo alguns milhares de artigos que foram trabalhados; 
tiveram nu figura do Ministro Arnaldo Sussckind o coordcnudor c visurum 
umu reformulação globul dus relações de trnbulho no Brasil. Estào l1 dispo· 
siçiio d:ts duas Casas e foram entregues às duus Lideranças, inclusive de prefe
rência inicinl ii Ci1mura dos Deputudos, Citu-se com facilidude: as finunccirus 
niio cumprem u lei c nudu lhes ucontccc! Vugo: isto é extrcmumentc: vugo. 
Agt.>ra, o que V, Ex• cst(t chamundo u utençJ)o no discurso siio rutos concrc· 
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tos. Quem uhrc os jornais de hoje e vcriflcu que os jornais não estão intcrcssu· 
dos cm fale r nenhuma campanha alarmista- até porque o contrúrio, u tõni· 
cr~ deles i: diferente- mas quem ubre os jornais vcrilica, hoje, que as fotogra
lias quc esses jornais trazem, cm primeira páginu, mostram não propriamente 
o exercício de uma rcivindicuçào, mus o vandalismo cm açào n<~s duas muio· 
res cidadcs deste Pais, E evidente que aquilo não i: a uçilo do trabalhudor; e 
tanto não i: c veja V, Ex• que cm São Paulo todas as açõcs de ruas se pussurum 
cm nome de uma reivindicação dos bancârios que, entretanto, não estavam 
cm greve- e pouca gente talvez saiba disso- na Capital de São Paulo, on
tem, os bancários não estavam cm greve. O Sindicato dos Bancários da Cupi
tal do Estudo de São flaulo não declarou greve; apenas quatro dos seus quu· 
tom: membros, inconformados com a decisão da maioria, é que foram pura u 
rua para insistir na formação de piquetes. 

Eu pergunto a V. Ex•. e já sei a resposta: Qual é a nuçUo democrática que 
aceila piquetes impunemente na organização de uma greve? Não conheço, V, 
Ex• não conhece. Mas se se fala ai cm aplicar a lei, surge o aparte que V. Ex• 
recebeu paru tentar diminuir a açiio sensata do Governo, a açào disciplinado
ra, sem nenhum tipo de ameaça que não seja aquela ameaça cm que se preten
de dizer que à violência só restaria responder com a violência. E menos 
umcuça e mais prevenção; é mais uma ação preventiva. Nilo temos aqui um 
exemplo categórico dessas transgressões frontais à lei, para servir a interesses 
econômicos de multinacionais c de grandes grupos econômicos, que possa ser 
citado com a facilidade com que citamos, hoje, não apenas as fotografias de 
jornuis mas tumbém os filmes de televisão, que ainda ontem mostravam cla
ramente como se depredavam os bancos no Estado de São Paulo. E mais, cu 
pergunto se haveria interesse de se chegar, por exemplo, no Banco do Brasil, 
roubar o malote correspondente à compensação c jogá-lo pela janela afora 
para se perder. Isso é reivindicação de algum trabalhador? Mns, quando o 
Govl!rno coloca a tropa apropriada, a tropa estadual, para fazer a manu
tenção da ordem, então aí se diz que a lei é mais vigente num caso do que 
noutros. Desculpe V. Ex• a extensão do aparte. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) - Não só agradeço o 
aparte de V. Ex• como também quero agradecer o esboço que fez da situação 
que estou comentando. E cxatamcntc isto. 

O Sr. Roberto Saturnino (M DB- RJ)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN)- Pois nuo. 

O Sr. Roberto Salumlno (MDB- RJ)- Nobre Senador, o aparte do 
nobre Líder Jarbas Passarinho obriga-me a voltar no discurso de V. Ex• para 
fazer algumas observações. Primeiro, S. Ex• o Senador Jarbas Passarinho 
disse que o Governo apresentou um projeto, o projeto Sussckind. Ocorre que 
todos nós sabemos que este projeto nii.o foi apresentado. Ele roi colocado 
sobre a mesa, na nossa interpretação, como uma manobra para ganhar tem
po. O Governo não tem nenhuma responsabilidade com aquele projeto.~ um 
projeto cuja apresentação não roi formalizada, o que daria chances de discuti
lo, de emendá-lo ou de se apresentar um substitutivo, mas tiio-somente foi 
posto sobre a mesa como quem diz: temos aqui um projeto que estava nu ga
veta, muito interessante, de autoria de um ilustre professor. de uma figura 
respeitável, ex-Ministro do Trabalho, mas o Governo não tem nenhuma res
ponsabilidade com ele. Isto ficou bastante claro. Em segundo lugar, não fiz 
acusações vagas; liz duas acusações muito concretas. A primeira, lembrando 
a acusação feita muito concretamente pelo Senador Lázaro Barboza, no que 
diz respeito às empresas de mineraçii.o que agem no seu Estudo. Em segundo 
lugar, lembrando o discurso do Senador Paulo Brossard, quando ele leu um 
parecer do Conselho Monetário Nacional, onde ficava putente, nagrunte, que 
o governo tolerou, admitiu a ilegalidade neste grupo a que me referi, durante 
anos, uté que chegou o momento cm que se ameaçava a estrutura de todo sis
temu finuncciro, e ele entiio, viu-se obrigndo n intervir, Mns houve a ilegalida
de tolerada, e o parecer do Conselho Monetârio era absolutamente claro
cu me lembro pcrfeitumente. O terceiro ponto é quunto à escalada de violén
ciu. E claro que a violência leva à violência, mas todos nós sabemos- é um 
principio atê do bom senso- que ao Governo que dispõe da r orça cabe ter a 
maior dose de tolerância, principalmente quando sabe que há um problema 
social gruve nisso tudo. No entanto, o Governo age de forma violenta, prcn· 
dcndo, por exemplo, os Udcres da Greve dos banc6rios de Porto Alegre, onde 
nilo havia nenhuma violência, nào houve nenhuma dcprcdaçi'io, nào houve 
nudu; houve simplesmente a prisilo de lideres que cumpriam o seu dever de 
conduzir uma greve decidida peh1 classe. Enti'io, cssu ucusaçi'io de quem CO· 

mccou a violência realmente ficu muito diflcil de se apurur. O que importa é 
que o Governo, que tem a força, disponha-seu dar o ell.cmplo do bom senso 
4uc V. E v est(l reclamando, e udmitu que existe um problema social gruvfssi-

mo yue tem de ser resolvido n<~ b<1sc da negociação, como disse o nobre 
dor Henrique Suntillo. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Como o Governo 
ciou, desejou c ainda nesta altura esta procurando a soluçfio. 

O Sr. Roberto Sarurnlno (MDB- RJ)- Desculpe·me eu retir,cor 
pouco as palavras de V. Ex• Como o Governo começou e roi bem sucedido. 
comportamento do Governo, na eclosão das primeiras greves, conduziu 
bons resultados. Mas, o Governo, de repente, mudou o seu comportamento 
isso nos preocupa sobremaneira. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Grato pelo o porte de 
Ex• Eu tenho a impressão de que quanto ao Governo mandar um 
ser responsável e tal, sabemos que se ele, através da sua liderança, enc:aminh 
um projeto, ele cncumpou ... 

O Sr. Jarbas PISSirlnho (ARENA- PA)- Permite·me V. Ex• 
:tpartc, nobre Senador'! 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Ouço o nobre 
Jarhas Passarinho. 

O Sr. Jarbas PaSSirlnho (ARENA- PA)- Eu não gostaria, realmt:nt< 
que rossc obrigado a debater com o nobre Senador Roberto Saturnino 
vi:s do microronc de V. Elt•, mas que a última palavra não fique com ele 
que daria a impressão que nós, presente, estaríamos derrotados pelo seu 
menta, ou silcntc, estudamos aceitando a sua argumentação. Em · 
gar, quem trouxe o documento aqui foi o Ministro do 
quando S. Ex• declara que o Governo pegou o projeto no rundo """"'''"" 
mandou dizendo, "não tenho nada com isso", é uma caricatura d~~~~~~~~h~ 
Ministro do Trabalho trouxe cm pessoa às duas lideranças que o· 
rum às Comissões Mistas da Casa. Este é o primeiro ponto: o segundo, 
parece que até aqui a Bancada da Oposição que é, normalmente, 
Oposição é, muito mais prolífica cm apresentar projetas do que n 
Governo, a Bancada de Oposição não apresentou nada, no meu 
neste sentido. 

O Sr. Roberto Satumino (MDB- RJ)- V. Ex• estã enganado. V. 
vai me desculpar, hã um projeto assinado pelo Llder. Hã vários projetas e 
que é da Bancada, com a assinatura do Líder. 

O Sr. Jorbas PoSSirinbo (ARENA - PA)- Sobre a reforma da 
Se for sobre a reforma da CLT, então eu me dobro. Mas sobre a 
CLT, o documento que cu conheço c que l:, no miníma, oficioso - não 
documento de fundo de gaveta- foi aquele trazido pelo Ministro do 
lho e entregue aqui para reformulação. Este eu conheço. Conheço 
um projeto de autoria do nobre Senador Aloysio Chnvcs, sobre a 
cação imediata da problemática de greve, Só sobre isso. E confess'o 
surpreendido desagradavelmente, porque não conheço o projeto do 
Pnulo Brossnrd sobre este assunto: cu não o ouvi apresentado aqui c 
acompanhei. Na verdade, o problema está, portanto, cm caracterizar 
ro que niio houve omissão do Governo; segundo, que o Governo 
hã uma necessidade de reformulação, tanto que apresentou, 
nistro da ârca própria, um documento bãsico para isso, Quanto à 
insistir o Senador Roberto Saturnino de que o Governo "fcchn os 
lera as transgressões na área cconõmica, esta é que cu digo que 
uma afirmativa acompanhadn rigorosamente de demonstração, porque 
no caso, existem os ratos. Então, quando existem os fatos que S. Ex•. 
condena, c que o nobre Senador por Qoiâs, também no aparte que deu 
Ex•, salientou a necessidade de separar o joio do trigo, separar o que é 
dicação do que é apenas um processo de agitação de rua, que nac>Serve 
guém ou que serve a muitos poucos. então ui é preciso haver uma 
caçilo concreta. Qunis são 115 reiterações através das quais se provaria 
Governo cst6 a reboque, a serviço de grupos cconômicos? E, na mesma 
da, quondo o nobre Senador declara que o Governo foi bem, porque de 
lolerou c agora vai mal porque subitamente muda 11 conduta, é outra 
siio que precisa ser reparnda no momento oportuno. O próprio 
Brossard usou esta tribuna, aqui, para fazer uma forte advertência 
no, u ponto de declarar que nilo existia Governo. S. Ex• leu, ali, du i 
honra. o que ele chamou de bolsa das greves, c leu a indicação - se eu 
me engano era do Jornal do Brasil - cm páginas de relevo, a indicação 
greves de ontem, as greves cm cursos c as greves de amanhã. De maneira 
o Governo no momento cm que retoma o Direito Positivo c utruvés 
solve fazer a ordenação da vida nacional, não pode ser acusado de 
cando n violência. Ele aplica a violência como aplicou, c chama-se de 
ciu aplicar a lei contra a violência dos piquetes que nii.o respeitam os 
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de todos, pois, st: hà o direito de quem queira grevur, hC1 o direito de 'luem 
não u queira, c todos nós sabemos que os [liquctes são um instrumento que se 
utiliza p;1ra intimidar c para forçar, utr;~vi:s de uma minoria, que a nwioria 
<.ICei te as dt:cisões da minoriu. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Um in.trumento de vio· 
lênci;.1. 

O Sr. J11rbus Püssarinho (ARENA- PA)- Estas seriam as colocuções 
que cu [lCdiri:J que V. Ex• acolhesse no seu discurso. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS) 7 Permite V. Ex• um aparte'! 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Agradeço o aparte de V. 
E.,, c ouço, com [lrazcr, o aparte do nobre Senador Paulo Brossard, 

O Sr. l'aulo Rrossard (MDB- RS)- Nobre Scnador,jú que o nobre 
Líder do Governo pt:dc referências objetivas acerca de problemas cm relaçno 
aos quais o Governo se tem mostrado omisso ou complacente, eu lcmbrar.ia 
que, nestu Casa e desta tribuna, o nobre Senador Lázaro Barboza profcnu 
um longo c: minucioso discurso, mostrando os processos utilizados por um 
grupo económico- o BRASCAN, na utilizaçi1o du conccssi1o para mine
rar, no Estado de Goiás, através de empresas fantasmas, todas ela~ com o 
mesmo endt:reço, com o mesmo sócio majoritário. Trouxe para aqu1 nume· 
rasos Diários Oficiais, com todas as indicações precisas c objetivas. Esse dis· 
curso foi feito no primeiro semestre. Ati: hoje não se ouviu nenhuma palavra 
a propósito dt:stc assunto. Nenhuma palavra, Quer parecer-me que aquele 
discurso i: irretorquível, mas, quando fosse contestado, já era tempo para que 
isso se desse. O nobre Senador José Richa teve a oportunidade de mostrar, 
numa ocasião, nesta Casa, também antes do recesso parlamentar, o que esta· 
va acontecendo, o que naquele momento já acontecera, relativamente à poli· 
tica do café, aos prejuízos de grande vulto sofridos pelo Pais, pela economia 
nacional, com vantagens para grupos privados. Até hoje, estamos nós, da 
Oposição, por ouvir uma palavra que nos tranqUilize, nos esclareça c mostre 
que o nobre Senador pelo Paraná cometeu um equívoco, de que aqueles fatos 
por ele narrados não sno cxatos. Apenas a título de exemplo nosso. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Permite um aparte, nobre 
Senador Dinarte Mariz? 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN)- Pois não. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Veja V. Ex• os dois casos 
citados pelo nobre Lidcr da Minoria. Primeiro lugar, o discurso que, se foi 
feito no primeiro semestre, é possfvcl que tenha sido feito, té-lo·â sido no fim 
do semestre. Eu estava, aqui, recordo-me de que nós i amos votar um projeto, 
acredito que foi nesta ocasião, cm que o próprio Lidcr Paulo Brossard me 
chamou a atenção sobre o problema c que o Senador Lázaro Barboza falaria 
a respeito. Estou absolutamente certo de que, naquela ocasião, os documcn· 
tos foram enviados ao Ministro das Minas c Energia, que deu a eles a atenÇ'lo 
devida. Se não deu resposta, ainda, estudaremos o caso c diremos por quê. 
No caso do nobre Senador José Richa, que tem feito sucessivos discursos, 
pela Bancada do MDB, a respeito da politica do café, eu não estou entendcn· 
do o que é que haveria de impricação, de articulação com as acusações feitas, 
ainda há pouco, pelo Senador Roberto Saturnino, de que o Governo fecha os 
olhos quando se trata de poder cconômico, c abre exageradamente os olhos 
quando se trata de trabalhador. Porque, no caso do café, a principal rcivindi· 
cação feita pelo Senador Richa é eliminar o confisco, c isto é uma politica 
adotada há dezenas de unos, Então, não me parece que, pelas palavra do 
nobre Senador Richa, nós tivesscmos que atender imediatamente a essa ques
tno. O segundo era uma questão de contrabando. 

O Sr. Paulo Drossard (MDB- RS)- Nilo cru apenus cm rcluçào ao 
confisco, mas a muitas outras coisas. 

O Sr. Jarbns Jlass11rlnhn (ARENA- PA)- Eu ouvi o discurso de S. Ext 
c tive u oportunidade de m~:ditar sobre ele, porque muitas coisas achei proce
dentes, emhoru cm termos de sob reserva, pois nU o conheço, evidentemente, u 
políticu do c<.~fc cm rrofundidudc. Mus os argumentos fundumcntuis de 
S. Ex• eram estes: primeiro, o confisco; a muhiplicaçilo do valor do conlisco u 
ponto de: ser uumentudo cm 100% cm 90 dias. Acha S. Ex• que o conlisco é 
:~bsolutamente injustificúvel c:, sem o confisco, o Brasil ganharia mc:lhores 
condiçõc:s de competitividade. O que uma tese, não 6 uma acusação, nUa é um 
li1to concreto, como se verifica hoje cm rclaçiio à necessidade emergente de 
defender u ordt:m nus ruas, E algo bastuntc diferente. No caso, cru dcprc· 
duçito <JUC estuvu ueontecendo, quundo iniciamos uqui o debute com o Scnu
dor Roberto S:~turnino. E cstu açiio contru os piquetes, contm u viol~nciu dos 
pÍlJUCtt:s, contra o roubo, ror exemplo, de um malote du Compcnsm;iio du 

Bw1co dn Brasil, jogado janela afor:t, contm toda uma coletividadc, C:. o pes
soal que p:tssa, o tr:mseuntc que sofre esses efeitos, c precisa evidentemente a 
Nação ter ordt:m, c ela só pode ter ordem na base cm que clu passa a respeitar 
o direito existente. Ela não pode ter ordem nu base da invenção de cada Presi
dente. Isso i: que nós estamos salientando, c V, Ex• desde o início do seu dis· 
curso, muito oportuno, está falando cm termos de sunsatcz, :1pcnas sensatez, 
e :.tpclando, inclusive com boa reccptivid<~de por p<~rle da Oposição, pum se
[lmar as reivindicações, da tentativa de desordem. 

O SR. DIN,IRTE MARIZ (ARENA - RN)- Muito obrigado pelo 
aparte Ue V. Ex•, ma~ quero volt<tr ao lio do meu discurso, pois estou sentin
do que :1 situ:u;üo nacinn:ll é unw situação que se agmva dia :1 diu, com ares
ronsahilidadc dt: tmb a Naç:in. Não creio que nehum partido político seja in· 
Jircrcnte ü ordem c an hcrn-cst:tr da sncicdade. ConscqUcntt:mcntc, o rumo 
do rncu discurso í: cxatamentc nn sentido das greves que nós cswmos vivendo, 
d:~s !!TC\'CS que esti"1t1 sendo prnjet:tdas c dos acontecimentos rnnis rt:ccntcs. 

Falou-se aqui nas greves, nos exageros, nos piquetes; c parc:cc que :tté 
hoje for:1m 3 os elementos que estavam orientando, dirigindo os piquetes, que 
são ilegais. 

Sobre o regime dt:mocrático, citaria um exemplo, 
Eu, este uno, tive a oportunidade de estar em Paris, quando se fazia uma 

greve dos b:mcários, Uma multidão nu ruu, muito cartaz, e eu, que não co· 
nhccia bem a legislação daquele país, fiquei um pouco assustado, apreensivo, 
porque desejaria viajar dentro de 2 ou 3 dias, c logo pensei que aquilo teriu 
um desdobramento, como estamos habituados a verificar em nosso País. M<~s 
qual não foi a minha surpresa quando alguém me advertiu -c isso foi pel<.t 
manhã: Não! No expediente da tarde, eles jú estarno trabalhando, O que está 
havendo é uma demonstração para que se tome conhecimento das suus rei· 
vindicações, que naturalmente serão estudadas, entre as duas classes, c dar
se-á o ajustamento dessas pretensões. 

Vi quow\0 estamos dist:.1nciados daquela civilização, do :~v:mço :1 que o 
povo l'mncé.'i r.:IH:gou. Os opcr:'trios, os trahalhóidorcs chcgumm a um nível de 
rcivimJicar para su:~s classes, sem agressão c sem ferir u socied:tdc a que ser· 
vem! 

O Sr. Luiz C11nlcante (ARENA- AL)- Permite V. Ex• um :~p:.1rtc'! 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Todos nós somos servi· 
dores du rncsm:~ sociedade. Cada um tem o seu papel, cada um tem a sua im
port:lnci<.~. Se o bancário, se o operário, se o trubalhador de enxada, seja ele 
4ual for, n:.t sua humildade, se está <.~manh:mdo a terra, ou estú no balcão do 
hanco ;.atendendo t1 sociedadt:, ou mesmo o Presidente du República, no seu 
m:lis :dto posto, com a responsabilidade de servir à Naçno, cada um tem a sua 
finalidade de servir à sociedade em que vive, 

Tenho a impressão de que essa é a civilização que todos nós desejamos, mas, 
ncstu altura dos acontecimentos - não sou cassandra, não venho aqui 
rcivindic:~r, nem denunciar, a minha palavra é apenas de pondcmçào, sobre
tudo reJa idade, talvez, com a vivência que tenho quando vejo os aconteci· 
mcntos de um pais como o nosso, cm crise cconõmica, nessa sucessão de gre
ves- no Extremo Sul, depois no Centro, depois se alargando e se public<~ndo 
as que poderão vir, poderemos muito bem avaliar o que nos estú aguardando. 

Se n Nação não reagir cm benelicio da ordem, c tenho u impressão de 
4ut: foi dest:l vez uma crise fuminta, que um homem, com umu notu, com um 
urti~o num dos jornais daquela i:pocu, num regime oligítrquico, mus, qu:mdo 
lmvi:t lut<.t, principalmente no Rio Grande do Sul, um governunte publicou 
um artigo que, se não estou enganado, se chamou "Pela Ordem", 

O Sr. Paulo Brossard (M 08- RS)- Ci:lebrc, pelas cin:unstimci<.t!l cm 
l[Uc este :~rtigo foi puhlic:tdo pela Fcdcr<.~çào; foi logo depois do 5 de julho de 
19:!2. 

OSR. DINARTE MARIZ(ARENA- RN)- T:~lvcz, nobre Líder, nós 
estejamos necessitando de uma pnluvm tumbi:m per:mtc esta N:.~çfio, repetin
do as pulavr:ts do gaúcho: "l'clu Ordem," 

O Sr. Puulo llrossurd (M DB- RS)- Eu, como rio-gmndcnsc, nrw 1;10~· 
ta riu de falm .~nhrc este assunto, <.~ind<.t que n:.1da tcnh:t :.t ver com ele; erum 
coisas do hurgismu. 

O SR. IJINAI!TE MARIZ (ARENA - RN)- M:1.1, continuando u 
meu prnnunci:uncnto, Sr. Prt:sidcntc, u que me lrut. i1 trihunu é c.,ur<.~mentc, 
~um a c.xpcri~nciH c ii vivi:ncia de tnntns a nus cm contalo com ;.1 coisa pL1hlicu 
lln meu Pais, o falo lle vl!rilicar lJllc n:lo cst:'1 IH!Vcnlln nos dois pi!rtidll~- c 
Cll incluo 11 meU, ta111hêm- illJllclil dcclaraÇiiO formal, pcrcmpi{Jri:J do arnio 
ao Presidente du Repl1hlica rara ugir denlrn dil lei c, cm con~eljl!ência, dar 
tranqllilidadc ii sm:ied:tdc hrusileira. 
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O Sr. Luiz Canoulcuntc (ARENA- AL)- "Juro yuc farei Uc~tc l'ai\ 
uma democracia." Esta frasl! é do Presidente c.Ju Rcp1íhlica. Ma!>., n~o w pode 
tomú-la ao pé da letra. El;l é uma espécie de carta de intcnçàts. Ninguém duvi
lla c.Jc que o prop(lsito do Prcsii.Jcnte Figueiredo é levar o Pi..! iS à democracia, 
mas a concrctit:tçiio dessa promessa escura. na verdade, ao seu poder, ao po
der dele, Presidente da República. Outro João, o Jniío poeta, o Cabml de 
~h:llo Neto, disse num de seus versos que o galo sozinho não tece um :1mi.l· 
nhil: ele precisurú sempre de outros g:1los. Então, para essa :1lvornda demo· 
crúti~:a por que todos :msiamos, o g;lio Joiio Figueiredo nito é o bastante: si:lo 
precisos outros g;llos, os galos da ARENA, os g<~los do MDB c ns gulos d:1 
sncicc.Judc. Numa palavro1, o v<~ndulismo não lt:v:~rú o País à Democracin. 
Mui to ohrig<Jdo <1 V, Ex• 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)-Agradeco o aparte con· 
ciso, preciso c patriótico que <Jcabo c.Je receber do nobre Scn<Jdor Lui1. Cavul· 
cunte. 

Devo dizer, Sr. Presidente c Srs. Scn<Jdores, que o que me trouxe à tribu· 
nu não foi a intenção de amedrontar ninguém, não foi tmzcr ;.llgum<~ coisa 
fora do conhecimento de todos nós. O que estou dizendo aqui, todos conhe
cem: mio hã um de nós que niio esteja acompanhando os acontecimentos, c 
tenho :t impressão de que não devemos estar apreensivos. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Permite V, Ex• um aparte, 
nobre Scnador'! 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RNJ- Pois não. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Só iiustrand<> o aparte que 
V. Ex• n:cebeu do nobre Senador Luiz Cavalcante, O Eslado de S. Paulo, hoje, 
publicil nu sua primeir:t pãgina uma chamada deste assunto, fortcmc:nte ilu~· 
tntd:t por fotogr<.~fius. 

"Primeiro dia da greve dos bancários ontem, em São Paulo ... ", diz o 
jornal. E começamos, rctificando: primeiro dia da greve que não houve, por
que não havia declaração de greve: o sindicato não havia declarado greve e 
apenas 4 dissidentes, numa diretoria de 14, haviam decidido pela greve. Reta· 
mo a leitura do O E.uado de S. Paulo: 

"GREVE, DESTRUIÇÃO E FERIDOS EM SÃO PAULO 

Primeiro dia da greve dos bancários ontem, em São Paulo: mais 
de SO agencias bancárias depredadas, >ilrlnas de lojas quebradas, ore· 
lhões danlflcados,/uminosos destruídos, caixas do Correio estouradas. 
postos de informações da Polícia Militar e toneladas de lixo queima· 
dos e J2 ftridos, entre eles IS policiais." 

V. Ex• hã dc vcrificar que por esse tipo de atividadc, evidentemente. o 
que se começu a caractcrizar é o que o nobre Senador Luiz Cavalcante falou: 
o vundalismo. Então, esta vandãlia, que não está ligada a rcivindicução cor· 
retu de nenhum lrabalhudor, é um fato r perturbador gruve, e i:: ncsle momen· 
to que V. Ex• chama a atenção para a necessidade de o Presidente da R e· 
pública ter o suporte até suprapartidúrio, para u munutenção du ordem, que 
se estranha que se decl:tre que agora, subitamente, é: que o Governo desej:1 
modificur o seu comportamento, passando a uma atitude de intolerância. 

O Sr. Henrique Sanllllo (MDB- GO)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller. Fazendo soar a campainha)
Nobre Senador, faria um apelo para que V. Ex• não acc:itusse mais aparte, 
porque jú há meia hora de atraso na Ordem do Dia. 

O SR. DiNARTE MARIZ (ARENA- RN)- Peco permissão a V. 
Ex•, Sr. Presidente, para dar o aparte ao nobre Senador por GoiUs. 

O Sr. Henrique Sontlllo (M DB- GO)- E eu ugrudeço, nobre Senador 
Dinarte Mariz. O vandalismo não levará nenhum pufs à Democmcia, mas u 
luta dos trabalhadores organizados, sim; e pura isso é necessário uma lcgis· 
lnçào que permita uos trabalhadores se organizarem e se utiliznrem do instru· 
menta legitimo da greve, pura fazerem valer os seus interesses. A respeito do 
problcma du denúncia quanto às empresas frias do setor de mineração, sabe· 
mos por que o Governo niio toma nenhuma providência: é porque ele tum· 
bt:m mantém as suas, nobre Senudor. O Governo mantém tumbém us suas 
empresas frias no setor de mineração, subsidiadas, todas elas, peln Campa· 
nhin Vale do Rio Doce. Apenus por isso. Muito obrigado. 

O SR. DJNARTEMARIZ (ARENA- RN)-Agrudeco oupurte de V. 
Ex•, mas ncha que devemos é cuidar do problema social. to quecstou fazen· 
do. O problema dns empresas, do poder econômico, nnturalmentc isso serú 
sempre debatido utruvés das séculos, porque enquanto houver realmente o re· 

gim c capitulistu, huvcrú sem dúvida ;1s contestações c, sobretudo, tamh~m. a~ 
denUncias que sempre são válidas nas horas oportuna~. 

Mas, o que c:stou vendo, Sr. Presidente, Sr. Scnadon:~. e quero uqui fri· 
~:tr, finali1.ando o meu pronunciamento, é que a Nuçào estL1 umeaçad~ de de· 
sordem. O nosso dever de homens públicos, MDB, ARENA ou outro setor 
4uulquer que não tenha ligações partidárias, mas que tc:nha amor a eMe P:li~. 
o nosso dever- repito- é formar fileiras e apoiar o homem que dbsc no co· 
mcçu do seu Governo: "o meu Governo .'lerá o Governo d:1 lei". 

Eram essas us palavras que quc:ria pronunciar, c permitam os nobres cole· 
g:ts: pronunciei com a voz bem mansa. mas, :tgora, no final, permitam que cu 
diga ussim mais :trdorosamentc que precisamos realmente formar liteiras ao 
ludo daquele que se propõe a dar um regime dentro da ordem, dentro da Lei; 
quando ele sair du Lei, então, se critique, mas na hora em que ele se propõe a 
agir dentro da Lei para salvar a sociedade brasileira, nós nào temos outro ca
minha senão seguir a trilha da Lei c da ordem. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Está finda a Hora do Expc· 
dicnte. 

Passa-se :'i 

ORDEM DO DIA 

As m;Jtêrias constuntes dos itens I a 5 da pauta estão em fase dc vot:~t;ào. 
Nito huvcndo quomm, a Presidência deixu de submetê-las à deliberuçào do 
Plenúrio. lic:1ndo sua votação udiada para <1 próxima sessão. 

São os JI!Kuimt•s o;r; ilt'ns cuju colação é udiatlu 

-I-

Votaçito, em turno Unico, do Projeto de Resolução n~'41, de 1979, uprc· 
scntudo pelo Senador Orestes Quércia, que cria Comissão Parlamentar de I n· 
quérito, destin;~du a investigar denúncias sobre violação dc direitos humanus 
no:-; Ultimas dez anos, tendo 

PARECER. sob "' 488, de 1979, da Comissão: 
- de Constituição e Jusliça, pela constitucionalidade, juridicidude e. no 

mérito, contrário, com voto vencido do Senador Nelson Carneiro. 

-l-

Votação, cm turno único, do Requerimento n~' 278, de 1979, do Scnudor 
Leite Chavcs, solicitando, nos tcrmos do arl. 418, inciso I, do Regimento ln· 
terno, a convocuçiio do Senhor Ministro de Estudo da Indústria e do Comêr
cio, João Camilo Penna, par:~ prestar esclarecimentos, perante o Senado Fc· 
dcml, sobre o cmpri:stimo concedido à COPERSUCAR e ao Grupo Atalla. 

-3-

Votação, cm turno único. do Requerimento n~' 323, dc 1979, d9 Sen:~dor 
Louriv;.al Baptista, solicitando a tmnscriçào, nos Anais do Senado Federal, 
do pronunci:tmento feito pelo jornalista Roberto Marinho, no dia 29 de ages· 
lo de 1979, f'Or ocasião du Abertura dos Seminários sobre o ModciÕ Encr'gb. 
ticu Bn.tsileiro, promovidos pelas Orf!anizaçõcs Globo, no Rio de Janeiro. 

-4-

Vot:tçãll, cm turno Unico, do Requerimento n"' 325, dc 1979, do Senador 
Louriv;tl H>~ptista. solicitando a tr:tnscrição, nos Anais do Senado Federal, do 
discurso proferido pelo Presidente da República, João Fig.uein:dll, cm Uelll 
lloriwmc, nu c.Jiil 5 de setembro de 1979. 

-5-

VLltaçilu, cm lurnu único, do Requerimento n11J27, de 197lJ, Uu Senador 
On:~tcs Quên:iu, solicitando o desurquivamento do Projeto de Lei do Sen;tdo 
111' :-:o, de 11)7~. de SUil otutoriu, t.{Ue :!Itera dispositivo do vigente Códigll Je 
Pw~cs~u Civil (Lei n1' 5.H69, de li de janciro de 1973). 

O SR. PRESIDENTE (Gasti1o Müller)- Item 6: 

Oiscuss~o. cm turno Unico, da rcduçi'!o final (ofcrecid:~ pt..'lil C n· 
missi1o dt: Rt:daçitu cm seu Parecer n~' 509, de 1979), do Projt:to de 
Lei du Semtdo n11 19, de IQ79, do Senador Humberto Lllt.:t:ni.l, que 
n,a nllms limites de idade pura inscriçUo em Concur~o Púhlko nu 
prov;1 de scleçi\o em entidudes da Admini~tr;.1çào lndiret:t. c dú ou· 
t ra~ providéncius. 

Em discussão a rcdaçào final. (Paus;t,) 
Ncuhurn dos Srs. Senadores solicitando a puluvru, declmo cnccrmdil a 

Ui:.cussiln. En~crradu estu, u redução linul é dudu corno dcfinitiv:Hllente a pro· 
vadil, no~ termus do urt. J59 do Regimento lnlerno. 

A nwtéri:~ vai i1 Cümurn dos Deputudos. 
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E (I .~~·guifltt' a n•durlio jinal aprol'llda 

Rcdatlio nnal do Projeto de Lei do Senado nY 19, de 1979, que 
fixa novos limites de Idade para lu!!crlciio em concurso público ou pro
va de selcçlio cm entidades da Adminlstraçiio lndlreta, e dú outra~ pro
vldtnclas, 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. Jv São lixudas cm IM (dezoito) c SD (cinqUenta) anos, rcspectiva

mente, :1s idades minimu e mí1xima para inscrição em concurso público ou 
prova de sdeção, destinados ao ingrcfiso nos cnrgo~ IJU empregos du~ cmprc· 
s:1s públicas e das sociedades de economia mista, comprcendid:1s nu Adminis· 
tr:1ç:'io I ndirew da União, 

Parúgrufo único. O disposto neste artigo estende-se tamb~m uos órgãos 
autônomos, aos quais se refere o parágrafo primeiro do urt. 172 do Decreto· 
lei n• 900, de 29 de setembro de 1969. 

Art. 2v Esta ld entra em vigor n<~ data de sua publicação. 
Art. JY Revogam-se as disposições cm contrflrio. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Está esgotada a matéria cons· 
tanto du Ordem do Dia. 

Tem a palavra o nobre Senador Paulo Brossard. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS. Pronuncia o seguinte discar· 
so. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

Devendo ausentar-me por alguns dias dos trabalhos parlamentares. não 
quis fazi:-lo sem antes transmitir algumas reflexões, para não dizer algumas 
inquietações, acerca do que está ocorrendo em nosso País. E, se houvesse nc· 
cessidadc de invocar um testemunho, cu me valeria das palavras que acaba· 
r~m de ser proferidas por eminente voz da Maioria desta Casa, na sua parte 
descritiva. 

Estou profundamente inquieto, Sr. Presidente, profundamente prcocu. 
pado com o que cstâ acontecendo cm nosso País. Mas, mais inquieto c mais 
preocupado ainda com o modo como o Governo vem procedendo. O Senhor 
Presidente da República reitera, cm pronunciamento de há dois dias, o seu 
propósito de restaurar a ordem dcmocrãtica. Mais uma vez mencionou o seu 
compromisso, o seu juramento quando de sua posse na Presidência da Re· 
pública. De modo que o primeiro a reconhecer o carátcr anômalo que oinda 
persiste no Pais é o próprio Presidente da República, tanto assim que se pro· 
poC, tem~sc proposto, ainda agora voltou a dizer que é seu propósito cor.tri· 
buir para a normalização institucional do Pafs. 

Louvo Sua Excelência, mas fico, por ora, no registro do fato: a anomalia 
institucional existente entre nós. 

Preocupa-me, seriamente, o quadro econômico da Nação. Os jornais de 
ontem c anteontem mencionavam que, segundo dados oficiais, a taxa infla
cionária no mês passado atingiu a casa dos 5,8%, no mês, A mesma que se ve· 
ri ficara cm março, 5,8%. quando se disse que. desde 1966, não ocorria um fc· 
nômcno com intensidade tão aguda. Faz 48 horas, não sei, parece que pela 
12• vez neste ano, o Cruzeiro foi desvalorizado. Desta vez, à razão de 5,20 c 
tantos por cento. Também algo, não vou dizer inédito, mas desde que foi a do
tada a política das minidcsvalorizações, é algo de que não se tinha notícia. 

Também, há coisa de horas, de dias, o Governo Federal tomou a iniciati
va de prorrogar as dividas dos Estados, reconhecendo, por conseguinte. a si· 
tuuciio de insolvência de Estudos da Federação brasilciru. 

Relativamente à situação social, Sr. Prr.sidc:nte c Srs. Senadores, creio 
que não preciso gastar palavras para caractcrizur. Ainda hoje, conversando 
com jornalistas que são profissionais da noticia, cu lhes perguntava quem se· 
ria capaz de dizer-me, quem seria capaz de arrolar as greves que hoje ocorrem 
no Brasil. E jornalistas, homens que trabalham com o fato do dia, com a no ti· 
ciu, confessaram sua incompetência. 

Este é o quadro real da Naçuo. 
Nilo preciso dizer que u situação de inquietação social deriva da situação 

econõmica. Eu fico numa narraçJo meramente descritiva do quadro político, 
do quadro econõmico, do quadro social. 

Pois bem, Sr. Presidente, o que cu não posso compreender é como, exu· 
lamente neste momento de problemas superpostos, graves e complexos, o 
Governo tenha como preocupação reiterada, proclamada, repetida, estubcle· 
cer o caos partidário neste Pais, como se neste Pais nüo tivessem problemas 
poUticos, cconõmicos e sociais. Abrem-se os jornais, c, diu após diu, nilo se: 
trata de outra coisa, a preocupação exclusiva do Governo em golpeur u Opo· 
siçtio, levando para o pouco que existe de ordem politico-partidária neste 
País, tumbém•o quadro de desordem, de caos que clu j(! conseguiu estabelecer 
nos outros selares, no cconômico, no social c no politico. 

------------------------------------J 
Eu me pergunto, Sr. Presidente, o que é isto c o (jUC quer o Governo. Te. 

nho pur:1 mim que i~soj{l atinge às ruins de irrcsponsubilidudc. Com que lina· 
lid:1dc, com que preocupação'! E o que a Nação pcrguntu. 

Pelo que se sabe, Sr. Presidente, parece que o Governo quer fazer uma 
reformulação partidária p:ua ter o apoio de um partido grande:, majoritário, 
porque aqui os governos não suem das maiorius populares ou parlamentares, 
mas os governos querem ter a maioria parlamentar para governarem com 
tranqUilidade. Então, o Governo quer fazer uma reformulação partidária, 
desde que conte com um partido majoritário que lhe di:: apoio. Eu me pergun
to, mas o Governo não tem um partido mujoritário que lhe dá apoio'! Mas 
não existe essa famosa ARENA, que é majoritária nesta Casa, todos nós sa
bemos como, através do expediente dos biônicos, mas que é majoritária, 
como ainda é majoritária na Câmara? E este Partido nüo é e não tem sido de 
uma fidelidade exemplar cm relação ao Governo, aprovando tudo quanto o 
Governo quer, tudo quanto o Governo faz? Pois o Governo quer um Partido 
grande c que lhe dê apoio. 

Eu creio que o Governo está sendo profundamente injusto. E como toda 
injustiça me rcvoltu, cu me revolto diante da injustiça que o Governo está fa· 
zendo para com a ARENA, que nunca negou nada ao Governo, nunca! E 
que tem sido de uma docilidade, de uma docilidude inexcedfvel. Pois o Gover· 
no está preocupado cm fazer a reformulação partidária para esse fim. E os 
seus propósitos estão af, c os jornais com os desmentidos costumeiros, porque 
também j;i se tornou moda de: umu noticia sair das fontes ministeriais c, no 
dia seguinte, ser desmentida, desmentida cm público, mas confirmada cm pri· 
vado; de outra coisa não se ocupa o Governo, scnüo desse assunto. 

Então, ~u me pergunto: é para desviar a opinião publica, é uma técnica 
de despistamento? 

Que operação é esta? O fato, Sr. Presidente, é qu1. não ·c cuida de outro 
:assunto senão deste. Nos últimos dias, então, é avassalador 1 1oticiário a este 
respeito - avassalador! 

Mas, dissolver os liames partidários existentes, que, aliá. não são muito 
fortes c não há quem não saiba, não conheça as causas- preocupar-se na 
dissolução dos liames partidários, agora, c:xatamcntc no momento de crise so
cial, de crise econômica, de crise institucional? Mas, será uma medida de bom 
senso, como reclamava o nobre Senador pelo Rio Grande do N arte, de pru
déndu, de juizo, de critério c de sabedoria? Ou será urna preocupação diabóli
ca na sua esperteza c com preocupações que, nesta altura, só encontra uma 
explicação - é que há determinados grupos, neste: País, incrustados no Go· 
vcrno, que: se atemori;:am com a hipótese da Oposição de hoje chegar no Go· 
vcrno c tudo indica que a Oposição de hoje, inexoravelmente, será Governo 
umunhà. 

Os Jaris deste.: mundo não querem que o MDB seja Governo neste Pai!-, 
porque o M DB teria forças para riscar, para extirpar estes cancros colocado~ 
dentro do Pais, da suu Administração c que: gozam de regalias especiuis no re· 
gimc utual. Dolorosamente devo dizer isso. 

O General Figueiredo, falando outro diu cm Batatnis, fez um discurso 
onde encontrei 01lgumas frases, que devo dizer, não ouvia há muito tempo, 
suidas dos lilbios de um Presidente da República, Refc:riu-sc lt Oposição, não 
como uma inimiga, como até há pouco a Oposição cru oficialmente tratada. 
Referindo-se ia Oposiçüo, Suu Excelência disse, u uma certa alturu, que dese
javu a ajuda da Oposição. 

Leio, Sr. Presidente: 

"Eu não dirin cooperar com o meu Governo, diriu cooperar 
com o Governo pura reconstruirmos este Pais. E purn isso cu preci
so do upoio de todos os bons brasileiros, tenham eles u idéi:t que te· 
nhum a meu respeito," 

Jl:1lavro1s do Gcnerul Figueiredo, Devo dizer, e o fuça, pulavras muito di
ferentes duquelus que tradicionalmente vinham sendo cmpregudus cm rclaçüo 
ii Oposição pelos Chefes do Governo. 

lmuginuvu eu que estas paluvms tivessem uma rcpercussüo, pun1 niio di
zer, tivessem lurga repercussão, Tiverum? Nenhuma! Puluvms do Chefe do 
Governo, rclativumcntc à Oposicilo, importando umu mudunçu sub~tunciul, 
relativamente i1s vozes dos seus :mtecessores. Nenhuma repcrcu~sUo. 

O Sr. Dln11rtc Murlz (ARENA- RN)- A repercussão niio·deviu ser 
nwis dentro do Partido de V. Ex•'! 

O SR. PAULO DROSS,\RD (MDII- RS) -Por quê'! Por quê'! E ror· 
que, sinto dili:-lo, Sr. Prc:sidente, é porque u pulavru presidencial estú rerden
tJo a creUibilidmte. Porque, uo mesmo tempo cm qlle o Chefe r.Jo Governo diz 
isso, n Governo, nu os Ministros do Governo, ou alguém que uge cm nome 
do Governo c pelo Ciovcrnu, tem cornu rreocupaçàu eXclllsivu nmtilur a 
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Oposicno, destruir a Oposiçlio, cindir a Oposição, risc:1r a Orosiçlio do mapu 
rolltico rartidúrio brasileiro. 

Muito curioso, muito engr;u;ado este quadro: lá o Presidente se dirige, 
am:tvelmcnte, -· eu diria até, corretumente, suprimo o amavelmente, digo 
correlllmcntc, à Orosiçlio. Mas na mesma horu, o seu Governo não cuid:1 de 
outm coisa senlio de eliminar o M DB através de processos que sUo grosseiros 
c grotescos, Essa históri:t de extinguir partido por lei, segundou regulagem 
govern:tmental, é algum:a coisa grosseira c grotesca. (Muito bem!) Mas este 
Governo cm mutéria jurídica é grosseiro c é grotesco. 

V. Ex• deve estur lembrado, nobre Senudor, que o Ministro du Juslicu 
ordenou uo Governo do Estudo do Rio Grunde do Sul que cntrussc cm Juizo 
contm os vereadores de Porto Alegre que haviam reassumido os seus lugares 
nu C:imara dos Vcreudorcs. A notícia foi copiosamente divulgadu cm todos 
os jornais do Puís. Palavra do Ministro da Justiça do Governo da República! 
Orientação do Ministério da Justiça! 

Mas não é preciso ter muitas luzes em matéria jurídica para saber que o 
Governo do Estado do Rio Grunde do Sul não tinha legitimidade processual 
sequer para comparecer cm Juizo. E o Governador do meu Estudo teve o 
bom senso de não seguir o conselho, de não atender à recomcndaçiio quc, cm 
público, lhe fora feita, 

E agora, pelo que se sabe, através também dos noticiários dos jornais, o 
Ministério da Justiça já incumbiu o Procurador·Gcral da República de cuidur 
disto. Quer dizcr, o Estado já foi posto à margem, agora já é o Procurudor. 

E segundo o que se leu, o Procurador vai formular uma consulta ao Su· 
prcmo Tribunal Fcdeml. De modo que o Supremo Tribunal está convertido 
cm órgão consultivo. 

As ressoas que têm alguma informaçUo sobre o regime jurídico brasilei· 
ro sabem que isso é inviável. Todo mundo sabe, estudante de primeiras lctrus 
sabe que nos primórdios da União Americana, Washington entendeu de for· 
mula r à Suprcma Corte uma consulta a propósito de um tratado c a Suprem:t 
Corte lhe respondeu cxatamente dizcndo isso: o Tribunal decidia questões, 
uplicando o Direito ao caso, o Tribunul não respondiu a consultas. 

E :tgoru, ncsta altura do século XX, diz-se que o Procurador-Geral da 
República vai formulur uma consultu ao Supremo Tribunal Fedcral, acercu 
do problema surgido lá na Câmara Municipal de Porto Alegre, cm consc· 
qíJência do retorno dos vereadores, que del:t tinham sido afastados c que vic· 
mm a ser contemplados pela anistia. 

Mas o fato que gostaria de salientar é que o Ministério da Justiça, pri· 
mciro, determinou que o Estado tomasse as providências c depois teve de mu· 
dar de oricntação porque a primeira era absolutamente parva! P:trvu! Rcpro· 
v:tria um calouro. 

De modo que não estranha, Sr. Presidente, que esses expedientes da es· 
pertcza grosseira c grotesca ainda agora venham ser urdidos, nas especu
lações ministeriais, para atingir a Oposição brasilcira representada pelo 
MDB, e ao mesmo tempo em que o Presidente João Baptista de Oliveira Fi· 
gueiredo diz que precisa do apoio de todos! 

Esse é o quadro. Esse é o fato, tal qual gostaria de ver a atenção, a pula· 
vra, o esclarecimento daqueles que, certamente, estão, de parte do Governo, 
preocupados com o que acontece no nosso Puís, hoje, no seta r político, no sc· 
tor cconõmico, no sctor social. 

A grande preocupação é reformular os partidos, quer dizer, deform<~r os 
partidos; qucr dizer, quebrar, fundir a Oposição. 

Segundo uma das versões que chegaram ao conhecimento do público, a 
solução genial, digna de um Papiniano, consistiria em dizer o seguinte: os 
partidos que não tiverem o nome de Partidos terão automaticamente cancela· 
do o seu registro! 

I! preciso fazer pouco da Nação brasileira! t preciso desconsiderar mui· 
to o nosso Pais, pura enxovalhá-lo, cnxovalhú~lo com esses expedientes! 

O outro, surgido há tempos c parece quc abandonado, consistiria nessa 
outru fórmula admirável: a ARENA dissolver·se·in: podcriu fuzi:.Jo, E o c.! i
rei to c.Jc qualquer entic.l:idc, mas antes de consumur a suu :JUtodissoluçi'to, re· 
quereria uo Tribunal Superior Eleitoral que cancelasse o registro do M DB, 
porque não ê permitido um partido só. E ficaria com a sua extinção, com a 
sua retirada do Plenário, ficaria um partido único: o MDB! 

Quer dizer, Sr. Presidente, fultu aquele miníma de seriedade! Mas isso 
acontece quando a sociedudc está ui através dessa proliferação de greve u 
mostrur cxat:uncntc o gr:tu de insutisfm;ào, c.Jc inquict;u;~to, cu diri:t, até, u 
febre, do estudo febril em que se encontra; i~so acontece quando u taxa inna· 
cionúria oficiulmente chegou u 5,8% ao mês, Quer dilcr, quando dado o ritmo 
c.Ja inn:açào o Governo começu n perde!' o domínio sobrem m.ontecimentos 
-porque: com umu innuçào destas, c estu innuçiiu só tende 11 crescer- com 
umn innuçi\o de.~Uis nào hú governo que L'ondulu o:-. ,1contecimcntos. Tanto 

isso é certo que ui estão as greves, de alto a baixo, de ponta a ponta, E é neste: 
momento que a grande preocupação governamental é: extinguir os partidos. 

Estou a dizer que o Governo está correndo um sério risco c deveria o 
Presidente da República dizer uma palavra que tranqUilizasse a Nação. Está 
nu hora de Sua Excelência falar. Se ele quer se entender a respeito disso ou 
daquilo com a Oposição, ele poderá obter isso riscando-a, eliminando-a. 

Diria ainda, Sr. Presidente, que com todos os defeitos que têm os Parti· 
dos- c se quiser o eminente Líder, ponha o MDB cm primeiro lugar- í: o 
que existe, é o que temos, é o núcleo, o ponto de condensação de opinião, de 
ordem, com o qual hoje, não passando de palavras, amanhã talvez por ncces· 
sidadc, o Govcrno tcnha de procurar para conversar, par:1 entender-se ou 
não. 

Eu entendo que o Governo está procurando destruir um interlocutor, um 
protagonista que talvez amanhã lhe venha a faltar, a prosseguir essa politica 
insensata e criminosa que dia após dia nui, se derrama das áreas govcrnamen· 
tais! 

Pondere o Senhor Presidente da República! Pense nessa realidade, diga 
uma palavra que tranqUilize a Nação. 

Sua Excelência, falando ontem, disse desejar que os partidos fossem au
tênticos c legitimas. Bravos! Mas, dizendo que deseja que os partidos sejam 
autênticos c legitimas, não será dizer que os aluais são inautênticos c ilegíti
mos? Se os partidos são inautênticos ou ilegltimos, o Governo que será? O 
Governo será legítimo, com um partido ilegítimo que sacramentou uma can· 
didatura c a fez vitoriosa nos termos do sistema vigente? Será legítimo o Go· 
verno? Será autêntico o Governo, quando os partidos seriam inauti:nticos c 
ilcgítimos'? 

Isto sem falar no belo juízo que Sua Exccléncia formula a respeito da 
obru de um dos seus antecessores: Marechal Castello Branco, fundador da 
ARENA, prcsidentc de Honra, como Presidente de Honra foram todos os 
seus sucessores e os antcccssorcs do General Figueiredo. 

Lembraria u Sua Excelência, o Senhor Presidente da Repúblicu, que, cm 
1965, pelo Al-2, os partidos foram extintos. Não há quem não saiba a causa, 
não há quem não saiba a finalidade. Era preciso eliminar as candidaturas dos 
já então candidatos à Presidência da República para que outro chegasse à 
Presidência sem o voto popular. O fato é que, extintos os partidos pelo Al·2, 
por um ato de arbítrio de rusgar a Constituição Federal de 1946 de alto a bai· 
.\o, lembru-sc Sua Exccléncia, o Senhor General João Baptista de Oliveira Fi· 
gucircdo, quc estava na Prcsidéncia da República o Marechal Castello Bran· 
co, um homem inteligente, maneiroso, com gosto pela politica, segundo de· 
poimcnto de todos que com ele conviveram. O momento era o que se poderia 
diler de fastígio da situação instaurada após o movimento de 1964. Era em 
outubro de 1965. Havia confiança c havia esperança, Além desses fatorcs, 
ainda havia o AI<!, o qual dava ao Presidente o arbítrio irrcstrito. Com tod<~s 
essas componentes, o Senado sabe o que custou fazer aquele grupo politico 
que viria a ser denominado, por um dos seus presidentes, "o maior partido do 
Ocidente". 

Eu pergunto a Sua Excelência, o General João Bapti-sta de Oliveira Fi· 
gueiredo, se a situação de 1979 não é senão a antítese, se não é profundamen· 
te diversa daqucla de 1965, 1966? Se o País não está atravessando um período 
que já chega ao cansaço, quando a dcscspc:rança se multiplica e quando nas 
palavras oficiais se reconhece que o período de arbítrio, de irregularidadcs, de 
anomalia até aqui existente, deve ser cncerrado? 

Ninguém mais c melhor do que o próprio General João Figuercdo diz is· 
so, quando afirma e reafirma o seu propósito de conduzir o País para a ordem 
democrática. Exatamente neste momento será prudente, será aconselhável. 
será razoável que se crie um outro problema com a institucionalização da de· 
sordem partidária? Será isso razoável? Pergunto cu. 

M:ts de outra coisa não se cuida, outru coisa não de diz, senão que os 
p;trtidos cstiio cxtintos, que é assunto liquid:.tdo, cmboru todo o dia sc diga c 
se repita que o Presidente: não tomou uma decisão, que uindu não existe uma 
dt:cisãu, como se cstivessc entre as mutérins suscetíveis da decisão Uo Prcsi· 
c.lentc da Rcpúhlicu criur ou descri:.tr partidos. 

O Hmsil conheceu ns partidos cri:tdos relo Governo. Dur:u11e a Primeira 
Rcpúblicot, forum clcs que a contaminaram até mutá·lu. Eram os PRs quc Uo 
AnWllliHIS ao Rio Gr:tndc llo Sul dominuvum u politica e a otllministr:u;ào. 
qut.: fnrm:tvam a ~JU:tsc ununimidude do Congresso Nucional, porque :1:-. votes 
da Oposi~·:io contav;l/11-lie pelos dellos das mt10s, n:t Ci1111:1ra t.: no Senado. 
!louve tempo em que no S~.:n:tdo er:tm duns us vo1.cs opu:-oicionistas, três cm 
certos periodos. O resto era a unanimil.ludc dos governos. N:t C:"1mara dos 
Dcputac.los, meia dlttia, nf1o mais Uo lJUe mcill dUtia. 

M;ts, a~ ora. cheganws ii pcrfeiçi'to: O Governo nf1o :tpcnas ~.:ri:t partidos, 
~.:omo tamhêm descria partidos: não apcn:ts cri:t, como tamhêm dc~ra,-, l'cln 
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menos tem a pretensão de desfazer um partido que nllo foi feito pelo Gover
no, m;ts que resistiu ao Governo com todo o seu urscnul de arbilrio, com todo 
o seu imrério de violênciu. Pois é neste momt:nto de crise cconômica c de crise 
soci;.ll, que a grande pn:ocupacào do Governo é levar o caos também para o 
munllo partidário. 

Como Líder du Oposição, dirijo t:sta palavm ao Chefe do Governo, 
ditcndo-lhc que o M DU não se dei.~ará extinguir, que o M DB resistirá ú vio
lênci:~ c ao :trbitrio, que o MDB denunciará até onde for ncccssúrio c preciso 
esse :!lo imoral c desonesto. 

Mas, pense o Presidente Figueiredo menos no MDB c mais no Brasil; 
pense Sua Excelência sobre o ljUC ele está prcpurandu para o seu próprio Go· 
verrw: vcriliquc Su:~ Excelência o que o esper:~ quando o caos chegar, se che· 
g<H, :ltê :1qui. 

Suu Excdi:ncia tem tudo para governar: Maioria na Câmara, no Scn:1do, 
os Governos dos Estudos, tem tudo. Não lhe basta isto? O que lhe faltu'! O 
que lhe falt:l par.~ assegurar à Nação um período de paz, de ordem'! 

, Perguntaria a Sua Excelência: alguma medida deixou de ser tomada por 
lhe faltar o apoio da Oposição? Alguma medida? 

A Oposição, que ê Minoria nu Câmara dos Deputados c é Minoria no 
Sen:u.Jo, teria a estranha virtude de impedir que uma medida fosse tomada cm 
hent:ficio do Pais'? 

Se isso ocorreu, cu indago: Qual foi essa medida? 
E requeiro, formalmente requeiro, ao Chefe do Governo uma palavra 

que tranqUilize a Nação, uma palavra bastante para dizer que o Governo de· 
s:~provu isto que hú cinco meses enche o noticiário dos jornais, dos rádios c 
dus tdcvisõcs, envolvendo personalidades politicas cuja vinculação com o 
Governo não pode ser menosprezada, minimizada. 

Digu o Presidente uma paluvra a esse respeito; fale com u franqueza que, 
dizem os seus umigos, é um de seus atributos, e terá prestado um bom serviço 
a este Jl;.IÍS. E no diu cm que Sua Excel~ncia precisar conversar com a Opo· 
siciio sohrc este ou aquele problema nacional terá um interlocutor qu<~lilica· 
do, idônt:o, habilitado, para conversar com Sua Exccl~ncia. 

Em isto, Sr. Presidente:, que: cu dcsc:java dizer, menos ao Senado do que 
ao Chefe do Governo, c mais do que ao Chefe do Governo à Nação brasilci· 
ra. nc:stc momento febril da vidu nacional, neste: momc:nto cm que: a tempera· 
tur:1 se sente u distânch1, u olho nu, sem qualquer instrumento de precisão. 

Era isso, Sr. Prc:sidcntc. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Concedo a palavra ao Senador 
Jarbus Passarinho, em nome da Liderança. 

O SR. JARBAS PASSARINHO PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLI· 
CADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se· 
nador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Pronuncia o seguinte discur
so.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, 

Comemora-se, no dia de hoje, mais um aniversário da criação do Mu· 
nicípio de Dores do Rio Preto, no Estado do Espírito Santo, que tenho a 
honra de representar. 

Dos chamados novos Municípios do Espírito Santo, Dores do Rio Pre
to, situa-se na Serra do Caparaó e, pelo seu clima c sua altitude, é grande pro· 
dutor de café c cebola, seu forte na agricultura, destacando-se, por isso, den· 
tre os maiores do nosso Estado. 

No ensejo de data tão grata aos seus habitantes, grandes festejos se reali· 
zum hoje, amanhã e depois, celebrando a grande data de emancipação poHti
ca do Município, assinalando a data de sua Padroeira, Nossa Senhora das 
Dores. 

Nesta magna data, tão grata aos habitantes de Dores do Rio Preto c 
seus dirigentes, envio, da Planalto Central, através da Tribuna do Senado Fc
dcrnl, nossas felicitações ao povo c autoridades de Dores do Rio Preto. (Mui
to bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a puluvru ao nobro Se· 
IH!lior Lourival Buptist:1. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o seguinte 
lliscursn,)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

J::rn stw recente viugem ao Nordeste, que tuntus emoções levou uos nor· 
destinos, o eminente Presidente Joiio Buptistu Figueiredo afirmou que cum· 
priria, intcgrulmcntc, suus promessas de cundiduto uo povo duquclu sofridu 
rcgio'to. Ternos, ainda, cm nossus mentes, us sinccrus c inllumudus puluvrus 
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proferidas pelo Chefe dtl Governo, j(l traduzidus em diversas medidas cm fa· 
vor do Nordeste. 

Devo notur, logo, 11 pcrmanc:ntc vigilância com que o Ministro do ln te· 
rior, Mí1rio Andrcazza, se muntém atento :1os problcmus nonlcstinus, 
dctlicando-lhes o máximo de: cuidudo c, ussim, sempre pronto u interferir, 
com seu notório dinumismo, cm favor daquelas populações sofridas. 

Foi com sutisfação que tomei conhecimento da reunião do Conselho de 
Desenvolvimento Econômico, realizada nu última quartu-fciru, prcsididu 
pelo Presidente da RepUblica, quando novas c importuntcs decisões forum to· 
mudas em favor do Nordeste, Patente está que o Presidente Jollo Buptista Fi· 
gucircdo nàa esgota sua preocupação com o momento difícil vivido por po· 
pulacõcs sacrificadas por chuvas torrenciais c pclu estiagem implucávcl: com 
u mcsmu disposição com que movimentu recursos para socorrer os :i11itos dt• 
hoje, empenha-se nu execução de programas c obras que resguardem os nor· 
destinos de sofrimentos fulUros. 

Ninguém ignom as dificuldades em que se encontra o Brasil, dccorrcn· 
tcs, de forma substanci<~l de uma situação externa desfavorável, o mundo cn· 
volto na crise energética, que tanto nos sacrifica. As dificuldade~. no cntunto, 
mesmo grundes, não impedem que a Presidente du Rc:públic:~ se ocupe com 
os problcmus do Nordeste e tudo empreenda para cumprir o compromisso 
ussumido com o povo daquela Região. Para isso, felizmente, contu com a co· 
laborução cliciente da SUDENE, à cuja frente se encontra o Dr. Walfrido 
Salm i to Filho, afcito às questões da região e que compartilha do sentimento 
prcsidcnciul, c: sobretudo, com o dinamismo e a capacidade de :1ção do Minis· 
tro Mário Andrcazzu, tão acertadamente convocado para o Ministério do ln· 
tcrior, de tamanha import:incia para a solução de problemas sociuis, especial· 
mente das rc:giões necessitadas como o Nordeste. 

Nu reunião de quarta-fc:ira, no Palácio do Planalto, o Presidente João 
8uptist:J Figueiredo tomou decisões da maior signilicação, aprovando um 
conjunto de uçõcs intc:nsivas ligadas ao aproveitamento de recursos hídricas: 
fortalecimento do sctor primário; reforço ao projeto Sertanejo c o Polonor
dcstc, para inicio imediato. Medidas de carátcr imediato c mediato, visando 
solucionar situações de hoje c prevenir situaçàc:s previsíveis paru os próximos 
:mos. 

Sem dúvida, Sr. Presidente, foi um grande dia puru o Nordeste, face i1 
importância das decisões tomadas, sobretudo, tendo em vista as diliculdudcs 
que ora nos cercam. Expresso meu regozijo pelas decisões do Presidente: João 
Baptistu Figueiredo e destaco os principais aspectos das mesmas: 

I, recursos linancciros de CrS 9,9 bilhões; 
2. poriodo de aplicação 1979/81; 
3. dcsdobrumcnto das ações. 
Assim é que o Presidente João Baptista Figueiredo aprovou a construção 

de m:lis de /50 açudes públicos; perfuração de 7.K40 poços públicos pura co· 
munidudcs; perfuração de 3.000 poços particulurcs linanciados; construção 
de 10.000 pequenos açudes linanciados; projetas cspccílicos de intervenções 
p:m1 pcrcnização de doze rios; através de burragcns succ:ssoras ou submersus; 
aquisição de 100 perfuratrizes. Os recursos a serem aplicados, a partir deste 
:mo, incluem investimentos de CrS 6,4 bilhões c créditos de CrS J,S bilhões, 

Sem dúvida, estamos diante de uma deliberação da maior rdevianciu, 
pois conlirmadoru da disposição do Presidente da República de: tudo cm· 
prccndcr pela Nordeste t: seu povo, bem como de uma conquistu do din:im ico 
Ministro M{trio Andrcazzajunto ao Governo, com sua incrível capacidadt: de 
:tçiio c suu formidávc:l disposição para enfrentar os problemas cconômicos c 
sociuis das regiões desfavorecidas, sem medir, para isso, sacrifícios, 

Não poderia, Sr. Presidente, deixar de enaltecer a decisão de ontem do 
PrcsiUcntc Joilo Baptista Figueiredo e de congrutulur-mc com o Ministro 
Múrio Andrcaan c com o Superintendente da SUDENE, Walfrido Sulmito 
Filho. Truta-se de uma conjunto de açàes que tc:rão inicio imediato, cnvol· 
vendo recursos consideráveis, c que: se estenderão pelos próximos dois anos, 
num comportamento, inclusive preventivo, que marcu fundamcnlitl mudanç~ 
de conduta por pune do Governo Federul no trato dos problemas do Nordcs
t<. 

Aqui, fulo cm nome do povo scrgipuno c, ouso dizer, que todos os nor· 
destinos saberão reconhecer a que o atual Governo empreende cm fuvor du 
rcgio'to, upcsm dus notórius dificuldades que o cercam, o que upcnns nlls de
rnonstru :1 força de convicções e de decisão com que o l)rcsidcnte J(1i11.1 Baptis· 
tu Figueiredo se dispõe u cumprir, intcgrulmcntc, su:1s promcss:1s u nor
tlcstinos. E estes subc:rào ser reconhecidos u Sua Excclénciu, cmno :111 Minis· 
trn Mítrio Andrcuuu, cujo sentimc:nto de soliduriedudc ora L'\ultamos com 
satisfaç;io! (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viunu)- Concedo a paluvru uo nubro Se
nador Gustuo MUller. 

, .. J:.L 
' 

..... ,n·~• .;!~·.:·. 
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O SR. GASTÃO MÜLLER (ARENA- MT. Pronuncill o seguinte dis· 

curso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
Ontem recebi, com agradável surpresa, um telegrama, deve ter sido cir

cular, no qual o nobre Deputado Airon Rios, ARENA, Pernambuco, faz in
teressante sugestão quanto ao tão decantado c comentado problema da refor
mulação partidária. 

E uma contribuição como anrma o eminente DcpulUdo Airon Rios, 
exercendo o direito de opinar c pôr cm prática a imaginação criadoru, no ca
so, dos políticos. 

Estou de pleno acordo com a sugestão do digno c dinâmico Deputado 
Airon Rios, pois, a mesma, representa uma forma certa c democrática de ou· 
vir a opinião dos Srs. Deputados c por que não dos Srs. Senadores da ARE· 
NA, também. 

Transcrevo o telegrama que me foi remetido que explica, claramente, ::1 

sugestão referida: 

Senador Gastão MUller 
Senado Federal 
Brasma -DF 
Como contribuição objetiva para que se possa avaliar cxata· 

mente pensamento da bancada majoritária, relativamente a refor
mulação partidária, estou propondo ao eminente presidente do nos
so partido Senador Josch Sarney que submeta a votos em escrutínio 
secreto, et no âmbito da nossa bancada, questionado problema do 
partido único para apoiamento do sistema governista. Qualquer 
equívoco agora poderia ser extremamente perigoso, irreparável para 
ii própria estabilidade das instituições politicas brasileiras. 

Abraços 
Airon Rios, Deputado Federal por Pernambuco." 

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

O SR. PRESIDENTE (luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se· 
nadar Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB -MG. Pronuncill o seguinte discur· 
so.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, 

O imposto único sobre minerais é um tributo cuja expressão, em termos 
de receita tributária federal, é menor e além do mais, segundo os técnicos cm 
mrec;.1d:u;ão, é um imposto de difícil acompanhamento. 

Os dados fornecidos pela Coordenação do Sistema de Informações 
Econômico-Fiscais, do Ministério da Fazenda, mostram que a arrecadação 
Úl IUM somou, cm 1978, o total de 2.998,848 mil cruzeiros, signilicando, a 
preços correntes, umu variação da ordem de 45,22% sobre o ano anterior (ar
recad:ici'io de 2.064.980 mil cruzeiros.) 

Comparando o IUM cm relação aos demais tributos federais (imposto 
sobre importação, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre 
a renda c proventos, imposto sobre energia elt:trica, imposto sobre lubrific<~n· 
t:s c combustíveis, imposto sobre transporte rodoviário e imposto atribuído 
i1 Unifm nos territórios), representa ele apenus 1,28% dos demais, os quuis to· 
talililfilnl 234,KM 1. 915 mil cruzeiros, cm 1978. 

Est:thclccendo uma relação amplu, pela inclusão du taxa rodoviãria úni
c:t c da taxa de melhommento dos portos, obtendo ;.1ssim a receita tributúrin 
fcder:il (da urdem de 346,047.498 mil cruzeiros, cm 197M), um confronto com 
o impllsto único sobre mineruis revclu que este particip:1 cm O,M7%, cm 197M, 
llt: total de tuxns c impostos arrecadados. 

Por outro lildo, Minas Gerais continu:1 a ser, no Puís, a unidade com 
mnior pcso nil arrccadaçi'io do I UM, sendo que em l97K su:1 urrecud:1çi'io 
atingiu ii 1.32·-I.XIJ mil cruzeiros. O tot:.li obtido cm todo o território hmsilci
ro (2.99K.X48 mil cruzeiros), representa, pois, um percentual em torno de 
44,18%. 

Torna-se necessário lcmbrnr que u purtir de 1975 ressurge umu tcndênciu 
filvorúvcl ao nosso Est:1do, no tocante !1 purticipuci'io no volume urrccud;1do. 
Assim, cm 1975, o percentual relativo u Minas, nu arrecudaçUo total do Pufs 
do I UM, alcança :.1 41,40%, crescendo nos três :mos seguintes: u média i: supe· 
rior a 45%. Na décuda de sessenta, cm cspeciul nos seus últimos dois unos, u 
purtici('l:l~'rlu do Estudo m:mtinhu tal pcrccntuul, entret:1nto, jú cm 1970, cui:1 
paru -10,66%, utingindo o seu menor valor cm 197J, ou scju 32,07~;., 

A Porti1ri:1 nl' 684, de 31-12-1974- 'JUC vigorou uté 30 de ubril do ano 
seguinte - a sistem:'iticil pum efeito do cídculo do valor trihut{lvcl sofrera 
transformaçôes. O prcçn médio do ferro foi elevado cm 27,541,'1·, CIHJllilnto o 
du matl!!<tnés •:rcscia paru 47,IOP;,, 1\o mesmo tcmpll os pcrccntllais aplicúvcis 
sobre este preço médio (no sentido Uc ser obtillo o preço do minério, dcsenn· 
!>tidcramlu os ucri:scimos de valor resultuntcs Ue parcclus como tmnspnrtc, 

custos administrutivos c outros) ror<~m também eh:vados, c no qUt: respcit:.1 <lO 

m:mganês, unificallos, 
Durunte 197~ u tcnd~nciu é mantida, especialmente por intermédio da 

flortmÍi.l n~" 533, de 30 de dezembro do mesmo ano, quando o minério de ferro 
teve o seu preço médio elevado em 45, 13%, c o. de munganés cresceu cm 
56,621J;,, 

Tomando os trés ucri:scimos de 1975, a variação, respectivamente, para o 
minério de ferro c paru o mangan~s foi de 64,91% e 79,H7%. 

Ao mesmo tempo, a primeira Portariu de 1975, a de n~" 154, (de 2/5), ele
vou ns percentuais aplic:lvcis sobre o preço médio FOB dos minérios, paru 
60()ff, cm relação ao ferro c 80%, para o mangan~s. a partir dai não houve mais 
idtcr:~ções. A últimu Portaria de 1974, a de nl' 684, (de 31 f 12). mantt:m 45% e 
70% respectivamente paru o rerro e o manganés. 

Em 1975 ocorreram as mais substanciais alterações, mas t: certo também 
que na essência persistem us distorções relativas ii cobrança do tributo, como 
a sistt:mí1tica para o cálculo do valor tributável -cm especial o minério de 
ferro- conforme o disposto no D.L. n~' 1.038, de 21-10-69. 

Assim, a alíquota para o cálculo do JUM para o minério de ferro~ dife
renciadu, quando o destino desta matt:ria-prima são os mercados externos, 
Enqu:mto no mercado interno a alíquota estabelecida pelo Decreto-lei n11 

1.172. de 2 de junho de 1971, ~ de 15 por cento, paru exportação é de apenas 
75 por cento, quer dizer, a metade, 

Sabemos que aproximudamente 80 por cento do min~rio de ferro produ
Lido é exportado, Ficamos, então, diante de um fato que repercute interna· 
mente na menor arrecadação do imposto único, enquanto no exterior são f:.1· 
vorccidos os paiscs importadores e produtores de aço e paradoxalmente, to
dos Silbcmos, nossos concorrentes na produção siderúrgica. 

Nilo bastusse tudo isto, uinda existem outras, c graves distorções, quanto 
:10 imrosto Linico sobre minerais. Prefeitos de 52 municípios da áreu de in
lluéncia de Belo Horizonte, ao final de um encontro de tr~s dias, divulgaram, 
a C:uta de Ouro Preto, na qual consideraram "gritante e inaceitável o critério 
atual de redistribuiçi'io do Imposto único sobre minerais no Pais, que deixa 
aos municípios com jazidas só 20% dos recursos arrecadados". 

Torna-se urgente, não só um estudo especifico do imposto, bem assim 
uma :1valiação de toda a politica mineral do País, porquanto as áreas produ
toras são as sacrilicadus cm suas riquezas, apenus contempladas com um poiS· 
sivo cm que se enumera a exaustão das jazidas a par de graves problemas de 
potuicUo e de malburatamento de recursos hídricos c naturais. 

O ;.~rgumento de que as reservas mundiais de mint:rio de ferro scrii.lm 
imcns:1s e suficientes para atender o consumo mundial por mais 200 anos é: 
uma arma de dois gumes. De um lado t: esgrimido para manter praticumcntc 
estáveis os preços internacionais do produto, De outro para que exportemos 
:IS nosSiiS reservas, ou pelo menos as melhores situadas, em termos·do nosso 
purquc sidcrLirgico, sem grandes preocupações futuras. 

Um outro problema que merece consideração i: o relativo uos preços in· 
terniiCÍonais do produto, 

Em 1972, segundo o Banco Central do Brasil o preçb médio de expor
t:lt;o'IO do minério de ferro foi de 7,59 dólares por toneladu. Já em 197M o mc:-.
mo preço mt:dio subiu pan1 15,46 dólares, sendo de toda a import:incia referir 
que ll minêrio de ferro exportado nos últimos unos tem sofrido processos de 
conccntr:u;i'io, clev;.~ndo o teor do produto cm função da quantid:1dc. 

Preço :.1 preço, porém, houve uma melhora de 104%, aproximadamente. 
Comparando este resultado, Senhor Presidente, às importações brasilei· 

ras de petróleo bruto, a diferença i: bastante acentuada, Este último custava 
15 dólares a tonelada, cm 1972, tendo alcançado O preço de 91 dólares, em 
1978, ou seja, uma elevação da ordem de 507 por cento. 

Quer dizer, necessitávumos, em 1972, duas toneladas de minério de fcr· 
ro pura adquirir uma de petróleo. Seis unos depois, outra é: a realidude, pois 
são necessárias seis toneladas de mint:rio de ferro pura uma tonelada de pe
tróleo. 

Em 1978 o Pais exportou mais de 66 milhões de toneludas de ferro, es
forço bem acima daquele desenvolvimento em 1972, quando atingimos aos JO 
milhões de toneladas. 

Concessões são feitas e muito amplas, no sentido de serem aumcntuda!l 
us exportações brasileiras de minério de ferro. Em ulguns casos, deslocamos 
recursos vultosos pura obras de infra-estrutura, atrelados u empreendimentos 
externos, a fim de gerar divisas aviltadas pela mecânica de formacào de 
preços. E niio subcmos se por ingenuidade chegumos ao cúmulo de permitir o 
controle multinucionul sobre um porto cm pleno litoral brasileiro, nunw re
petição ultrupussudu de umu postura colonial inexpliclivel. 

Sr. Presidente, o rmnorumu que vimos traçando somente resulta cm duus 
linhas de conseqUências. De um Julio o País, nl1o se pode di:tcr m:lis rico, lllC!'t· 
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Quadra I 

ARRECADAÇÃO 

Imposto único sobre minerais do Pars 

Ano Valor arrecadado 

1975 864.429 
1976 1.358.525 
1977 2.064.980 
1978 2.998.848 

CrS 1.1100,00 

Varloçio 
onuol (%) 

73,13' 
53,17 
52,00 
45,22 

Valor da arrecadação cm 1974 de 499.295 mil cruzeiros 
Fonte: Ministério da Fazenda 

Ano 
(I) 

1975 
1976 
1977 
197H 

Quadro 11 
ARRECADAÇÃO FEDERAL 
Imposto único sobre minerais, 

lmposlos totals1 e receito trlbutírlo1 

IUM Impostos Rt'trlt• trl· 
(2) rocaiM(J) buliria (4) 

864.419 96.378.S23 101.124.433 
1.358.525 I 58.875.026 165.967.778 
2.064.980 229.437.391 239.429.198 
2.998.848 234.881.925 346.047.498 

CrS 1.1100,00 

(5) (6) 
(l/3) (l/4) 
(%) (%) 

0,90 0,85 
0,85 O,K2 
0,90 0,86 
I,2H 0,87 

impostos: importuçilo, produtos industrializados, renda c proventos, energia 
clétricu, mincruis,lubrificantes e combustfvcis, os atribufdos à Uniüo nos ter· 
ritórios, sobre transporte rodoviário, 

·- .• ···-·· -----·-------·------ ..J 

:receita tributária: impostos totais mais taxa rodoviária única e taxa de me· 
lhoramcnto dos portos. 
Fonte: Minist~rio da Fazenda 

Quadro 1/1 
ARRECADAÇÃO 

llllposto único sobre minerais do País 
arrecadado em Minas Gerais sobre o 
total das demais unidades federathas 

CrS 1.1100,00 

Participação de 
MG no totul arre· 

cud:1do (4 ... 2/3) 

Fonte: Ministério da Fazenda 

Portarl•• do 

Quadro IV 
Preço médio dos minérios de ferro e de 
rnanaanês para efeito do cálculo do n· 
lor trlbut•hel, aeaundo o Decreto--lei 
nt 1.038, de li de outubro de 1969 

Variação 

CrS 1,00 

Minlacério da (;'1z:enda Ferro s/vtlor 
Variação 
t/nlor 
anterior anterior 

(%) (%) 

154, de2·5·15 75,54 8,24' 279,75 9,40' 
348, de 10-9-75 79.30 4,98 293,66 4,97 
m. dcJ0-12-75 115,09 45,13 .J59,9J 56,62 
156,de6-5-76 131,53 14.28 532,16 15,70 
341, de 9-9-76 142,85 8,61 571,97 8,61 

ll,de6-6-77 176,88 23,82 734,78 27,13 
267, de 1-6-77 193,30 9,28 801,42 9,07 
524-D, de 21-9·77 214,31 IO.H7 HHM,S2 IO,K7 

17, de9·1-78 240,99 12,45 867,42 -2,37 
274, de 9-5-78 258,57 7,29 933,38 7,60 
531, de 11-10-78 285,28 10,33 1.029.79 10.33 
Jl,de17-1-79 312,68 9,45 1.128,70 9,60 

544, de 19·6-79 368,00 17,69 1.326,00 17,48 

Fonte: Diário Oficial da União 
I valor anlcrior • crJ 69,79 
I valor anlcrior • crJ 255,70 

O SR. PRESUJENTE (LUIZ VIANA)- Não hâ mais oradores inscri
tos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando 
para a sessão ordinária de segunda-feira, dia 17, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votuçiio, em turno único, do Projeto de Rcsoluçiio n9 41, de 1979, apre· 
sentado pelo Scnlldor Orestes Quércia, que cria Comissão Parlamentar de ln· 
quérito, destinadll a investigar denúncias sobre violações de direitos humanos 
nos últimos dez unos, tendo 

PAReCER, sob n• 488, de 1979, da Comissuo 

-De consUtuJçiio e Justlçu, pela constitucionalidade, juridicid.ade e, no 
mérito, contrário, com voto vencido do Senador Nelson Carneiro. 

2 

Vulaçào, cm 1urno único, do Requerimento nv 27H, de 1979, do Scn:1dor 
Leite Chaves, solicjtttndo, nos termos do urtigo 418, inciso I, do Rcp.inu:nt~ 
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Interno, a convocação do Senhor Ministro de Estado da Indústria e do Co· 
mércio, Joi\o Camilo Pennu .. para prestar csclarccimcntos, perante o Senado 
Fcdcrul, sobre o empréstimo concedido à COPERSUCAR c ao grupo Ara/la. 

3 
Votação, em turno único, do Requerimento n\1323, de 1979, do Scnudnr 

L Lourival Baptista, solicitando a transcriçüo, nos anais do Senado Federal, 
do pronunciamento feito pelo jornalista Roberto Marinho, no dia 29 de ages· 
to de 1979, por ocasião da abertura dos seminários sobre o modelo energético 
brasileiro, promovidos pelas Organizações Globo, no Rio de Janeiro. 

4 
Votuçi1o, cm turno único, do Requerimento n~' 325, de 1979, do Scnmlor 

Lourival Baptista, solicitando a transcrição nos anais do Senado Federal, do 
discurso proferido pelo Presidente da República, João Baptista Figueiredo, 
cm Belo Horizonte, no dia 05 de setembro de 1979. 

5 
Votação, cm turno único, do Requerimento n~' 327, de 1979, do Scnudor 

Orestes Qué:rcia, solicitando o desarquivamcnto do Projeto de Lei do Senado 
n9 80, de 1978, de sua autoria, que altera dispositivo do vigente código de pro· 
cesso civil (lei n• 5.869, de II de janeiro de 1973). 

6 
Discussão, cm segundo turno, do Projeto de Lei do Senado nli' 272, de 

197K, do Senudor Otto Lehmann, que dá nova redução b. alínea "a", do urti· 
go 32, da Lei n• 4.591, de 16 de dezembro de 1964, tendo 

PARECER, sob n• 491, de 1979, da Comissão: 

- de Conslituiçio e Justiça, pela constitucionalidade, juridicldade c 
:~provação. 

7 
Discussão, cm segundo turno, do Projeto de Lei do Senado nli' 133, de 

1979, do Senador Amaral Furlan, que altera dispositivos da Lei n• 5.682, de 
21 de julho de 1971, modificados pelas Leis n•s 5.697, de 27 de agosto de 1971, 
5.781, dc5 de junho de 1972 c 6.444, de 3 de outubro de 1977 (Lei Orgânica 
dos Partidos), c dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n• 477, de 1979, da Comissão: 

-De Conslituiçio e Jusllç11, pela constitucionalidade,juridicidadc: c, no 
mérito, pela aprovação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão as 17 horas e 40 minutos) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MARCOS FREI· 
RENA SESSÃO DE 13·9-79 E QUE. ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE. Pronuncia o seguinte discur· 
so.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Jll. há alguns dias que vimos analisando a crise energética brasileira, enfo· 
cando cm especial o Programa Nacional do Álcool. Ao mesmo tempo, mos· 
tramas como é inteiramente válida a defesa de, estimulando o PROÁL· 
COOL, procurar, pari pa.uu. revitalizar o parque ugroindustrial do Nordeste, 
dando-lhe uma dimensão praticamente: nova. 

Se considerarmos que o açúcar cm si está cm crise permanente, o 
PROÃLCOOL assume então, claramente, um significado econõmico de re· 
percussão sem par, tanto para Pernambuco ou Alagoas, como pura todo o 
Nordeste e o Brasil inteiro. 

No entunto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, procurumos nas vezes unte· 
riorcs enfatizar bem que o PROÃLCOOL niio poderia ser considerado upe· 
nas uma solução técnica ou uma solução cconômicu pura o Brasil. E que, uo 
mesmo tempo, devendo ser considerado como instrumento contra as desi· 
guuldudes regionais, ele teria por fim que levar em consideruçUo, de uma mu· 
neira toda especial, os aspectos sociais imprescindiveis que ele encerra. 

Assim, diziam os, não teria nenhum sentido incentivar o PROÃLCOOL 
pura uumentur u marginulizuçào do trabalhador nurd~:stino, mu~ procurm 
untes tirar partido pura que o PROÃLCOOL proporcione melhores con· 
dições de vida àquela parcela da população que até hoje tem sido a mais sucri· 
ficadu. 

Por isso, é que insistimos nu necessidade de evitarmos o fortulccimento 
de um processo inteirumente dcsutualizudo du economiu canuviciru, respon· 
s6.vcl pela enorme exploração do homem do campo c u miséria gcncrulizuda, 
que !IC rcnctc, inclusive, nulisionomiu dus SUllS cidudcs litora1ncUS, f:. que, pc:S• 

simamentc remunerado, o fato r trabalho situa-se na esferu de mera subsistê:n· 
ciu pessoal- c isso, cm nfvcl mfnimo- da maioria dos que recebem alguma 
remuneração monct6.ria, desestimulando, assim, o sctor terciúrio, a exemplo 
do comércio c da prestação de serviços cm geral, que dinamiza a Yidu dus co· 
munidades Ínlcrioranas. Dai o enorme êxodo registrado, podendo-se dizer 
que um quurto da população talai da grande Recife - cerca de 2.600.000 
pessoas- não nasce ali, mas veio de áreas de marginalidade, como a Zona da 
Mata de Pernambuco. 

Apoiamos o PROÁLCOOL c o defendemos para nossa região. Mas não 
queremos que isso venha significar a manutenção c até o agravamento de 
uma estrutura odiosa. Dai, a necessidade de se equacionar a destinação dos 
n:cursos públicos com essa preocupação social preponderante, e não a de 
favorecer certos tipos de grupos, eternamente privilegiados pela política 
econômico·financcira prevalecente neste Pais. 

Assim, i: de se atentar, de logo, para as possíveis investidas do capital cs· 
trangeiro, sempre ávido através das multinacionais, a açambarcar as atiYida· 
dcs económicas promissoras, cm especial as que, como ocorre agora com o ál· 
cool, significariam valioso controle de uma faixa de sctor estratégico nacio· 
na!, como é o energético. Como nos referimos anteriormente, já cm 1976 es
tranhávamos que, cm nome de uma política de desconcentração, se quisesse 
excluir do programa o setor açucareiro. 

Este seta r do açúcar, no Nordeste e cm todo o Brasil, tem mostrudo umu 
!léric de dc:svantagen.~ e, enquunto oferecia diliculdudes, nuncu :1s muhin:1cio
nais entraram no sctor :1çucareiro. Agora, que u econõmiu cunavic:ira se mos
tra promissõra com o PROALCOOL, jí1 surgem as primeiras pretcnsôes do 
capital estrangeiro querendo açambarcar esse sctor. 

Recentemente, o cngcnhciro·quimico, Sebastião Simões Filho, no Diário 
de Pernambuco, advertia. a esse respeito: 

"Com interesses intensamente afctados pela cmbrulhuda cm 
que se mcteram por efeito da chamada crise do petróleo, os grandes 
grupos económicos internacionais, cncontrarUo nos cunuvi:~is brusi· 
leiros c nas extensas terras disponíveis, que cm canaviais poderão ser 
convcrtidus, o espaço de que necessitam para mais umu ve:~- le· 
v:mtar, sacodir a poeira c dar u volta por cimu. E, a punir de entlul, 
cadu vet. menos se pensará nos canuviais apenus como sub-;truto gc· 
r:tdor de alimentos para uma gigantesca força de trub:dho m:d n:· 
muncrado. Com énfusc crescente eles serão também ~.:onsidcr;~dos 
substrato gerador de suprimento energético para uma frota de .,cj. 

cuJos produzida por multim1cionais para uma clusse média. cujo 
consumismo dcsvair<~do deverá ser preservado. 

Talves por conta disso, o pugamento que rcmuneru hoje o pro
dutor pelo álcool obtido u partir de uma tonelada de can:t jú scj:t 
muito superior ao que se lhe faz pelo açúcar que pode ser cxtmido 
d11 mesma quantidade dessa mat~ria prima c:mbom sej.:1, n~ste Ulti· 
mo caso, muito maior a incidência do custa de capitul na t'orm:.u;Uo 
do custo do pr,lduto. 

O ideal pura o gr01ndc c:.tpital- depois de ins,tal:.tdo no sctor
scr:í. scparur bem os negócios do açúcar dos negócios do L1lcool: os 
primeiros poderão continum com us empresus privudas br:~sileims. 
onde há 400 anos se encontram: os do álcool exigirr1o "tecnologia muis 
atualizada" que, de preferência, us multinacionais aporturão em as
sociuçào com o Estotdo. (Aiinul, do úlcool surgirá, tambCm, umu 
tecnnlogiu orgünicu alternativa parn a que ora se exaure com o pt:· 
trólco c para desenvolvi:·la os grandes grupos intcrmtcionuis estão 
cyuip:tdos com umu poderosa cupacidade criativa que, no processo 
de Cilusaçào circular jit refc::rido, continuttrá, como ~.:onvém, prote· 
gcndo o seu poder de dominação). O preço da mutéria·prima dcverí1 
cnntinuur u ser norteado pclu situac;iio do mercado do :.tçúcur pmu 
que nlto se estubcleçu entre:: os setorcs uçucareiro e ulcooleiro um:~ 
cumpctic;i'io capuz de conduzir à elevação do sacrossantissimo preço 
dUlJUelc import:tnte ~alimento energCtico. E tudo continuarú sendo 
urnu rcpcti~·•iu monótonu nwsmo samba de uma nota sô. 

O Sr. Llizaro Bnrbosu (M DB- GO)- Permite um upurtc. nobre Scnu· 
dor M :m:os Freire'! 

O SR. MARCOS FREIRE (M DI! - PF.I - Com toda a "'tisra,itn, 
r111hre Scrwdor Lútaro Burbozu. 

O Sr. Lázaro Darbozu (M DH- GO)- Eminente Senador, V. Ex• fut 
muito bem, ncssu trilogiu de discursos que hoje complctu o seu trubulho de 
unitlist: do PHOALCOOL, do problt:rnu energético de forma mais glubul. crn 
chumur a :uençi\o do Governo contru o risco das multinudonuis no sctor ltl· 
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conlcirn. E importante notar que, nos últirnm. dez anos, 01s multin;tcimwb C.\· 

pandimm tremc:ndamente as suas garr:ts, sobretudo nos scturc:~ ma i~; vitai~ c: 
m;tis importante~ da cconorniu br<tsileim. E t:unbém intcrc:s~ante lemhrar 
qUt:, ontem, precisamente ontem- cu imprensa nucionul hoje rcgistm- foi 
produzida umu manobra que ninguém sabe explicar como, e a Câmara dos 
Dcputildos deixou de votttr um projeto que é uma cspi:de Je código de: étic01 
para us multinacionais, no Bmsil. Lamentuvclmentc, se nós nito tivc:rnws 
muiw :~cuidttdc:, se: o Governo não tiver cuidado, se não atent:~r bem pma os 
clumorc:s <.lo povo, o que vai acontecer é o q~e V. Ex• está prevendo: são us 
multinucion;lis expandirem os sc:us tentáculos poderosos sobre njilt•t m/~11011 
da politica do PROALCOOL. 

O SR. MARCOS FREIRE (M DB- PE)- Agradecemos" intervenção 
<.I c: V. Ex•, que compu.rtilha das preocupações de: quc esse: novo sctor econômi· 
co, de tão gmndes perspectivas, possa ser também açambarcado pelo capital 
cstrungeiro, qu;1ndo sabemos que t1 econõmia canavieira, até hoje, foi susten
tada exclusivamente por brasileiros, por empresários nacionais que têm pas· 
soldo, ·por sinal, tanto eles como os trabalhadores rurais do respectivo setor, 
maus momentos em f01ce das crises permanentes por que vinha atravessando a 
economia canavicira. 

O Sr. Aderbal jurema (ARENA - PE)- V. Ex• permite um aparte, 
nobre Senador Marcos Freire? 

O SR. MARCOS FREIRE (M DB - PE)- Com todo prazer Senador 
Aderbal Jurema. 

O Sr. Aderbal Jurema (ARENA - PE)- Dentro dessa seqUência de 
considerações feitus por V, Ex• c apoiadas pelo Senador Lázaro Barboza, cu 
quero juntar a minha voz na defesa do empresariado nacional. Porque, Per
nambuco, como sabe V. Ex•, tem uma tradição política contra as multinacio
nais quando Agamenon Magalhães se levantou da tribuna da Câmara dos 
Deputados pela lei antitruste, uma época já um tanto distante, m01s que ainda 
está na memória de todos os bons pernambucanos, Ao mesmo tempo eu vejo 
o esforço que estão fazendo os empresários do Nordeste para instalar destila
rió!s, a nm de atendcrem ao chamamento nacional na substituição da gasolina 
pelo úlcool hidratado ou anidro. E isso faz com que tenhamos bem presente 
uma necessidade imediata, c aproveito a explanação de V. Ex• para fazer um 
apelo à PETROBRÃS no sentido de que instale em todos os seus postos, que 
são maioria no Brasil, bombas para receberem o álcool, porquanto u.té agora 
a maior dificuldade ê, sem dUvida, o abastecimento, Ainda há poucos dias, 
Sr. Sc:nador Marcos Freire:, dizia-me um industrial de Pernambuco, corrobo
rada a suu opinii'io por um representante de uma empresa de automóveis de: 
São Paulo, que 85 caminhões já haviam sido adaptados do óleo diesel para o 
tllcool. Mas a dinculdade dos usineiros, dos empresários do açúcar, de usar 
c:1minhões a álcool no seu transporte era justamente o abastecimento, porque: 
não podem abastecer diretamente e perdem até mais de um cruzeiro por litro, 
uma vel que se esse álcool fosse distribuido em moldes comerciais lhes daria 
outro preço, Vt: V. Ex• que é grave esse problema de abastecimento no Brusil, 
através da PETROBRÃS c de outras companhias, essas sim multinacionuis, 
que n;lo terão interesse na pressa de instalar bombas por todo este P;tís, para 
que poss<lmos, de fato, aproveitar o combustível extra ido da canu-dc-tlçúcar. 

O SR. MARCOS FREIRE (M DB - PE) - A observação que V. Ex• 
faz nos parece de todo procedente. A ela há que se acrescentur uma colocação 
que jít fizemos na Uhimu vez em que nos referimos a esse problcma do 
PROÁLCOOL, de que seja providenciada u armazenagem para o álcool pro
dul'.ido no Nordeste, porque senão será outro ponto do gargulo que podc:rá 
dilicultur e até impossibilitar a implementação de todo o programa do álcool. 
E ollé agom, upesur de todos os incentivos oficiais, não se providenciaram no
vos depósitos, novos urmazéns, puru u colocuçüo da produção alcooldru do 
Nordeste c em cspcciul em Pernambuco. 

O Sr. Aderbal Jurema (ARENA - PE)- E a PETROBRAS, cmprm 
mistu, tem laww lww pura isso. 

O SR. MARCOS FREIRE (M DB- PE)- E imprcscindfvcl mesmo a 
colaboruçào du PETROBRAS porque, no final das contas, nào se pode con· 
siderar o petróleo como algo estanque de outras fontes ulternativas de energia 
c, no cuso, do úlcool, é necessário que haja uma associação e acreditamos que 
u PETROBRAS tem muito como colaborar para o êxito do Programa do AI· 
coai, 

O Sr. Adcrbal Jurcma (ARENA- PE)- E, vamos aguardar. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Mus, Sr. Presidente c Srs. 
Scnudorcs, paru atenuar a preocupação cm relação b hipótese do avanço das 

mu!tin;u.:ion;ns Uu nos~o futuro nesse sctor específico du PROALCOOL- c 
que, lamentavelmente é tào pussivo Uc c:fctivaçào a hipótc:~c- vale rccordur 
Pauh1 Ucloui, l)irctor du PETROBRAS, no Simpúsio Notciunal do Ak:ool 
Cmhurantc, rc:ali1.aUo cm Curitihtt, Pttrttnit, no último dia 10, que: emitiu suu 

"Opiniito de que, pda própria n;Hure;w du iltividadc, cmprcs:t~ 
de gr01nde porte, como u PETROURAS, sejam elas privnUus ou csltl· 
Wis, com a cnciéncia Uescj>~da, dirct01mente da produção do úlcool, 
ou ~eja, cxccutar as operações agricoi;!s e industriais a ela relucionu· 
dus. Entre as grandes emprt:Sóls, diz ele:, incluo .:ts nacionuis c 01s t'.l'· 

truu,.:,•irus ou mulrinadonai.,· (grifo nos:;o). J ulgn cssil atividadc típic;1 
de cmprc:;{!Tios privados que possam supervisionar dirctamente seus 
negócios," 

Ora, 01 opinião desse grande estudioso dos problemas nucionais c:stiÍ a 
no.~ c:stimu!ur cm nos~tl posição de que o PROÃLCOOL pode: e deve servir de 
instrumento de reformulação estrutural du economia canavieiru, não upenas 
impc:dir que as multinacionais entrem nesse sctor, mas tentar democratizar a 
iniciativa cmpresmial que possa levar avante o PROÁLCOOL. 

E uqui estiÍ um recorte da Folha df S. Paulo, do dia 7 de julho, a crônica 
assinadu por J. G. de Porto Alegre, em que ele mostrn, cxatamcnte, a possibi· 
!idade: "de unidades capazes de resolver o problema, unidades pequenas, por 
exemplo, de vinte ou trinta associ<Sdos de uma pequena e modesta cooperati· 
va de álcool, em lugar de refinarias que custam bilhões- deveríamos, então, 
instalar - alambiques artesanais". 

Seria uma mu.neira de, portanto, atendendo às necessidades, incrementar 
essas fontes alternativas de energia e, ao mesmo tempo, tentar quebrar a es
trutura odiosa que sacrifica c esmaga na Zonu da Mata, no Nordeste, a classe 
trabalhadora. 

Se a viabilização do programa tem um dos seus esteios na Concessão de 
generosos subs(dios aos investimentos, com juros fortemente negativos e lon
gos prazos de carência c amortização, julgamos que chegou a hora de se enve
redar, como disse, pelo caminho da democratização empresarial. 

Poderia se aproveitar o ensejo, para se fazer um ,.acerto de contas" com 
o grande número de unidades produtoras da agroindústria do açúcar, às vol
tas com crônica crise que as mantém cada vez mais endividadas, sem con
dições de saldar seus compromissos, e, então, se partir para a alternativa do 
álcool como sendo tamb~m uma alternativa da própria organização canaviei· 
ra, cm que os industriais do açúcar, os plantadores de cana c os assalariados 
dos campos teriam assento- quem sabe?- cm múltiplas sociedades coope· 
rativas de produção, que iriam do plantio da cana à metamorfose da matéria
prima em açúcar c álcool. Os frutos da produção estariam, assim, também di
reta mente ligados à pessoa do trabalhJdor, sem se excluir os detentores de ca
pital privados ou públicos que se integrassem em tais organizações empresa
riais. O mais importante e inovador é que os agricultores terium, enfim, vez e 
voz do conjunto de suas respectivas unidades produtivas. E, dentro desse con
texto, serú passivei atentar para os aspectos definidores de uma vidn decente 
que poderia ser, até mesmo, o núcleo detonador de uma mudança de atitude 
cultural de nossa própria sociedade atual desregradamente consumista c es· 
hanjadoru, Tornar-sc·ia mais fácil então, a busca dc soluçõcs para problemas 
b:ísicos à dignidade dc todo homem- remuneração justa, alimentação su.diu, 
habitação confortável, educação garantida, assistência médica assegurada. E 
01 isso se juntaria a defesa da pureza ambiental, que tem que ser resguardada 
do perigo poluidor que as destilarias podem representar, se implantadas sem 
m devid01s pn:cuuçõcs, ameaçando degradar, mais ainda, os nossos rios c cu r· 
sos tl'olgua, c condcnando à marginalização novas levas de: população ribeiri· 
nh<.IS. 

Ao mesmo tempo, teria que se atentar pura a necessidade de se garantir, 
na Zona da Mata, a sobrevivência c a ampliaçilo racional da lavoura de sub· 
sistência, cuja importância c esscncialidade nilo podem ser ignoradas, inclusi· 
ve em termos de abastecimento aos enormes contingentes populacionais dos 
grandes centros. Aliás, ucreditumos, mesmo, que a produção ulimenticia seja 
um dos cuminhos a ser explorado, com êxito, nus regiões circunvizinhas lls 
grnndcs úrcus metropolitanus do Pafs. 

O certo é que se tem de rucionulizar o PROALCOOL de tal formu que, 
c:mburu exigindo grundes extensões de canaviais, não venha reforçur a mono
cultura, nem degrudar muis aindu o trabalhudor bruçal. 

O desuna é grande, mus tem que ser enfrentado, E só poderú sê·lo se u 
própria comunidade ~c debruçar sobre o assunto, pura ver que meios sc afere· 
~:em e quuis as opções que mais servem uo povo. Nesse sentido, como Senu· 
Uor de Pernambuco, tugira que as várias entidades rcprescntutivus de clussc 
Ua nossa socicdude se mobilizem pura um grunde debute, cujo nliclco ccntrul 
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~cja advo!!armo~ o PROALCOOL para o Nordc:~tc, rcdutindo, ao múximn. 
n' ~cus aspectos negativos. 

O Sr. E~clúsio Viciru (MDB- SCJ- Permiti.! V. Ex• um ;tpartc'! 

O SR. MARCOS FREIRE (MDII- i'EJ- C um >ali.,fa>Õo, nnhrc Se· 
n:ttlor Evd{tsio Vieira. 

O Sr. Evellisio Vieira (MDB- SC)- Nobre Scn:tdor Marcos Freire, V. 
Ex• iniciou, hit dias, unw sêric de pronunciamentos a rc~pcito tlc novas altcr
nativwt energéticas, cn1 especial a do íllcool c:trhurantc, c:hcg:mdo, hoje, an 
ponto n na I desse cxrlêndidn trabalho, revestido de magníl1cos urgumcntos th.: 
convicção, Entcnllc V. Ex•, como solução pam um dos nossos prohlcm:ts, 
para o prohlcma cnt:rgético, o PROALCOOL. Muitos brasileiros, talvct a 
nwinria, assim entende: i: pena que n Governo ainda não chegou a esse entt:rl· 
dim~.:nto pleno. Veju V. Ex• que de 1973 uté os dias aluais- 73, quando houve 
a explosão dos preços do petróleo- nós ainda não temos, Senador M:ucos 
Freire, um progmma energético, não temos! Agora foi instaladu a Comisslto 
Nw.:ion;il de Energi:t, que estia cstudundo o msunto. Mas, n:t verdade, so
luçih:s existem: o que estú f:tltando é uma verdadeiro~ coordenação, um co· 
nwndo dcss:~ politica energética no Brusil, p:~ra aproveit:tr as vúrias altcrnati· 
vas jit existentes, com tecnologia dominuda pelos brasileiros. 

O SR. MARCOS FREIRE iMDB - i'EJ- E verdade. 

O Sr. En~lásio Vieira (MDB- SC)- Veja V, EX•, nós cstumos hoje 

llliC ~c o :'dconl pode suprir talvct. até totiihncntc. ou pelo menu~ cm grande 
p:trccla, :t ~a~ulina, i.~.~u exige um outro c.~ forço, no sentido do c:1rv~n- que C 
urna fonte energética Ua nHtior irnportúncia dt: que o Estado dt: V. Ex• é t~o 
rico- vir a cnrnplcmentar, c.xatumcntc, todo um na ire de altcrnativil.~ ener
gética~ que permitir{! licarnws livre.~ de toUo dus importações do pt:trlllcu, ou 
pelo menos, :ts rcdut.irmos de 1:11 form:tquc ela.~ pas!'lem a ter um pc~u insigni
ficante, :w enntrúrio Uc hoje, quando nos leva :t metudc do valor das no . ..,!'las 
irnpnrt;u;iie~. S:~hcmos que o resto niio dú nem p:tra cobrir a !'I dc~pc:-.as com os 
serviço>; d:t divid:t, c ai tem 'lUC se colocar mais um terço ncs.~il cstt'Jriu pari! a .... 
outra!. impurt:u;(ics 'lue não podem ser Uc vez uhrutumcntc cortuUas. Entiiu, 
\', J:.x•tcrn tuda c inteira ralão: o problema da dívidu cxtcrnu que ui estú irú 
prosseguir, até atingir tetos inadmissíveis, porque o que nós cst<~mos expor
t;mdn, como jú dissemos, n;io dú nem para cobrir es!'las duus coisas somente, 
liUC ~:io a c.\porl:lç:io Uc petróleo t: os serviços da dívida cxtcrn;t, 

O Sr. El'elá!iio Vieira (MDB- SC)- Vou procuntr bu~car um outro 
suh~ídio, p:tr:t fortalecer mais a pmiçiio de V. Ex• Hoje, nós não temos possi
hiliUaUcs de ;~mpliar :ts nossus exportações de açúc:u, cm r:tâio de nó~ nüo 
termm preços competitivos no mercado externo. Mas, n;1 hora cm {1ue nós 
Ue~envulvermos o PROALCOOL, prov:tvclmente, vamos desenvolver simul
tane;tmcnh.: ;t tecnologiu no pl:~ntio, no corte, no transporte da cunu, no seu 
hcncliciamento ... 

O SR. MARCOS FREIRE (M DB - PEJ - No aprimorumcnlo. 

O Sr. E~ehísio Vieira (M DB- SC)- ... no seu aprimoramento, nós vu
mu~ Uescnvolvcr a tecnologia nesta área. Esw tecnologi:t poderá ~c renctir 
rositiv:tmentc, cm se produlir o :tçúcar a custos menores, c quem sabe che
garemos a ter preços competitivos no mercado externo. E aí duremos um rea
tivamento à indústria :açucareira no Brasil. 

O Sr. E~andro Carreira (MDB- AM)- Permite V. Ex• um breve apur-

com um problema sério de inn:tçào, com um problc:ma sério dos preços do 
petróleo, mas, na verdade, o nosso mais sério problema é o da halunç:t de pu· 
g:tmentos. Nós não teremos condições de abrandar o problema do balanço de 
pagamentos, com as exportações de manufaturas c de produtos semimanufatura
dos, os quais estão nos levando subsídios extraordinários. Mas nós podere
mos atenuar este problema do balunço de pagamentos com uma redução d:ts 
importações naqueles selares cm que o Brasil tem condições, como esse do úl-
cool c:trbur.mte, c com um ponto mais importunte: é que com esse program:t te'! 
cm e:~t:cuçUo, nús iremos reutiv:ar áreas economicamente deprimidas, como o 
Nordeste. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana. Fazendo >Oar a campainha.)- Se· 
nadar M~trcos Freire, o seu tempo está esgotado. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- V, Ex• \cm Ioda a r:IZoo. 

O Sr. [l'elásio Vieira (MDB- SC)- NUa é só o resultado cconõmicu, 
m>~s princip:~lmente o resultado social que iremos colher, não sõ no Nordeste 
de V. Ex•, mas cm outras ;ln:as deste País que estUo, também, precisando de 
ser reativadas. E veja V, Ex• o absurdo: hojc, uma das maiores empresas bra· 
si/cir:ts, uma das maiores empresas mundiais é a PETROBRAS, a qual tem :t 
responsabilidade de proceder o abastecimento de combustíveis líquidos, ~a· 
salina, óleo diesel, óleo combustível c também outros produtos pura :llimcn· 
tara indústria petroquímica. Pois bem esta empresa tem uma grande capaci
d:tde gcrenciitl, tem recursos financeiros, tem um grandt: kmm lww e é quem 
deveria estur também participando deste programa. A PETROBRÃS nflo 
pode flcur ulht:ia a esta política cnérgetica em busca de novas fontes. Ela tem, 
ror exemplo, a sua rede: roi mencionada, agom, a sua rede dt: postos neste 
Brusil. E só agregar, juntar ali uma bomba para proceder ao abastecimento 
do :l/coo/ carburante. Mas, infelizmente, nós nUa temos até :agora este progr:t· 
ma energético, Queremos aqui cumprimcntttr u V, Ex' por este gnandc truba· 
lho de conscientizaçiio do Governo que o faz, pela necessidade de iniciar a 
execuçito do programa energético neste Pais. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Agradecemo> sensibilizado 
uo aparte do ilustre Senador Evelásio Vieira, que se colocu, inteiramente, 
dentro do espírito du nossa exposição. V, Ex• mostrou como enfutizumos :a 
importânci:t do PROALCOOL como ulternutiva energética. 

Est;amos convencidos, Senador Evclá.'iio Vieir:~, de que se o Governo ti· 
vesse tido aquela visão que nào teve, conforme V. Ex• mesmo S>~lientou, nôs 
huje ern diu jit cstarí:mms cm outras :iguas, muito muis ulivi:tdos dos ônus, 
dos ultns preços impostos pt:la OPEP. 

V. Ex• vé: jit no inicio destu décuda eru filei! perceber a tt:mpesl:tde qut: 
se avizinhuv:t, c no entanto o que uconteceu'! Estumos no fin>~l du di:c:td:t 
liU:tndo, fin:tlrnentc, o Governo parcct: ter despertado paru o problenHt. Vcr
d:u.Jc lllle se dirá: "N:io, mus llcsdt: ]975 ele ununciou o PROA L COO L", 
M<ts o PROALCOOt licou t:n~:ttinh:tndu, nüo dcm:mou. E, rcprcscnt:tntc 
~lo Est:tllo de Santa C;atarina, V. Ex• s:tbe lia poh:nciulill;tdc do c:~rvltu du !<~CU 
Estmlu. Pois bem. Nôs vimns llltt: a~or:t é 'Iuc n Governo cst[t anunciando, 
rc;llmt:ntc, um csfun;o rcJobrat.Jo p:tr:t incentivar a rroduçltu earhuniiCr:t t.Jo 
/'ais, c n fat, se n:"tu nos cn~anunws, pma cm termos lit: urn l1Liin4lJéniu, tripli· 
~.:ar a pwdw.;ftn. 

Ora, meu Deus lhl ci:u, ponptc cuisus t.Jc~sc tipn, iniciativ;ts Jcssil nature· 
ta, n:'to cunu:~·:trarn hú dct. :uws atrús'! Nós cstanw~ ccrlllS, por exemplo, de 

O SR. MARCOS FREIRE (M DB- PEJ- Agradecemos a advcncncia 
do ]•residente: vamos ouvir o Senador Evandro Carreira, c conciuirc.:mos. 

O Sr. [~andro Carreira (M DB- AM)- E muito brt:ve, apcmts para s:t
licntur que o projeto do PROALCOOL- dentro do enfoque de V. Ex• vem 
forem uma modificação de estrutura, exatamcnte o rompimento da e!-.trutura 
do l;.uifúndio, V. Ex• com o seu enfoque, talvel, consigu uma rcformu <~grúri:t, 
no Nordeste. de modo t:il, que não ocasion:~r.á grandes transtornos n:Jcion;tis. 
Eu p:tr:thenizo V. Ex• por essas conclusões. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PEJ- Obrigado a V. Ex• por ler 
enf:ttizudo este :."tngulo do nosso pronunciamento, porque realmente quem 
teve oportunidade de acompunhur nossos quatro discursos, que no linal nós 
tivemos yuc desdobrá-los, viu que não advogamos o álcool apenus pelo seu 
aspecto téc~tico-eeonómico. DiLemas m:~is, se se aplicar b PROALCOOL 
:tpen:ts soh esse ponto de vist:t nós iremos agravur o problema do Nordeste. 

O Sr. E>andro Corrolro (MDB- AM)- Muilo bem! 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Então, é preciso. como di>· 
se mos, yuc o Progmma Nucional do A/coo! implique também num:t reformu
l:tç:io d:t própria economia canavieira, para que se possa atingir u transfor
m;~ç;io d:II.JUcl:t cstrutur:t sl.icio·económica de nossa regiüo, que é hast:>~d:t 
e.\:lt:tmcnte no latifúndio monocultor da cana. E essencial que se procure: pri· 
meiro, não permitir us multinacionais: segundo, nito colocar as grandes Uesti
larias no primeiro pl:tno, mas, tentar dur mãos fortes ias minidcstil>~ri;.ts, as 
quais sejam frutos inclusive de cooperativas cm que o tr:tbalhttdor rur;d, 
mluel1: lJUC c:tvu o chão, que corta a cama, tt:nhu participaçlao ness:ts socicd:t
dcs cooper:ttiv;~s, paru que dessa forma, um programu que realmente possa 
;tlivi:tr :1 noss:t crise energética, tumhém ulivie o sofrimento c :t miséria do 
povo nnrdcstinu. 

O Sr. Humberto Lucena (M DB - PB) - Permite V. E.\' um :tp:trtc'! 

O SR. !\I ARCOS FREIRE(MJ)B- PE)- Sr. Prt:siUcntc, ou\'irenw~ só 
n Senador llumhcrto Luccnu c gmantimos >~ V. E.'i.' 'lUC, cm uma frase, dc
pnis, cuncluircnws ... 

O Sr. llumbl•rto Lucena (MDB- J•B)- Estou rlcnamt:ntc !!ulid:trio 
com n disem~n de V. Ex'. sohrctulloliU:trH.In ele se volta rant cs~c cnfnquc de 
JHCil!..'Upaçúcs suciilis. t\li;'ts nohrc Senador Marcn!'l l:rt:irc, tem ~idn n pnllhl 
de vi~ta c.\pcndidn pela Nova Igreja no Vaticann II, atravb di! pal:1vra de 
prelados eu mo n Dnm .lnsi: Maria Pires, Dom Marcelo C:tvalhl!ir:l, na Parai-

.,. ,. 
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bn, no sentido de se procurar adaptar os aspectos técnicos e económicos do 
PROALCOOL ao problema social, numa adequação de tal ordem que os pc· 
qucnos c os médios proprict6rios c posseiros, sejam os mais beneficiados, 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Agradecemos o aparte do 
ilustre Senador Humberto Lucena que, como homem do Nordeste, não pode
ria ficar insensível à tese que defendemos. 

Sr. Presidente c Srs. Senadores, estamos dentro de um contexto de mo
delo cconõmico que não nos foi dado escolher, Sofremos, cm nossa pele, o 
peso de uma estrutura sócio-econõmica, baseada no latifúndio c na monocul
tura da cana, que é preciso transformnr. · 

O 61cool pode nos trazer muito bem, sobretudo se houver sensibilidade 
para se equacionar a implantação do PROÁLCOOL cm termos de promoção 
soch&l do homem. 

Para isso, acreditamos, estamos todos nós convocados. E se não o fizer
mos com a rapidez que se faz necessário, outros o farão por nós, e, sobretudo, 
contra nós. (Muito bem! Palmas.) 

--------·---------------------------~ 
ATO DA COMISSÃO DIRETORA 

N• 43, DE 1979 

A Comissilo Dirctora do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe 
confere o Regimento Interno, c nos termos dos arts. 7'~, 47 c 483, do§ 5'~, do 
Regulamento Administrativo, aprovado pela Resolução nQ 57, de 1976, c ten
do cm vista o que dispõe o Ato n• 18, de 1976, resolve baixar o seguinte Ato: 

Art. I' Fica alterado, na conformidade das discriminações constantes 
dos Quadros I a V, anexos, o Orçamento Interno do Fundo de lnformãtica c 
Processamento de Dados do Senado Federal- FUNDASEN, para o exerci· 
cio financeiro de 1979. 

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

Senado Federal, 12 de setembro de 1979.- LulzVIoaa- Dlnarte Mariz 
- Lourhll Bapdlta- Gllllo MUller- Gabriel Hermes- Alexudre Coata. 
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02,00· SENADO HOEIIAL 2a. REPUBLlCA,AO ·08/79 
OE~ONSTRATlVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS 

Oí'.oJ· rur100 OE INrORI~AT!CA E PP.OCE55AiiHITO OE OA:JOS 00 sr~AOO FEOEIIAL • ruNOASEN ANfXO v 

SITUAÇÃO ANT(RIOII . • ' ' ' ' . . . ' . • . . 
I to I f t" I o 1 lo ···~··· 

.. .. . O O • O I 'o o I I I Õo . ....... .. ' .. 
RCCEITAS CORRErHES 1bO.~!ll,H01,2'2 IJESPEsr.s comrms 40,621 .801,22 

DESPESAS OE CUSTEIO \40.621.801,22 

~UPERAVIT 19,860,0~0,00 

: O T A l 160.~8\ ,80\ ,22 T O T A l 160,481.801,22 
..... -

RECEITAS OE CAr!fAL 14.900.000,00· DESPESAS DE CAPilAL 34,760,000,00 

SUPERAVIT DO ORÇA"iENTD CORRENTE 19.~160,000,00 INVESTIHENTOS JJ.090,000,0Q 

Hl'IERSOES r I NANCE IRAS 150,000,00 
TRANSFERLNCIAS DE CAPITAL 1.!l20.000,00 

T O T A L )4. 760,000,00 T O T A L J4.760,00D,OO 
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02.00~SE~AOO FEDERAL 2a, REPU~LlCAÇAO ·0!1/19 
DEMONSTRATIVO DA RECEITi\ E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORI/\S ECDNCMICAS 

02.03-Fu:wo OE INFORt-I~TICA ( PIICCESSA:~()HO OE O,\QOS 00 SC~AOO FEOEAAL·f"~:l~o\SEN A~ t • o v 

~ I T U o\ Ç ,\ O ,I 1 u ... ~ 

O f C I I I • ........... ,. .. . " .. 
RECEITAS CORREIITES 

T O T A L 

RECEITAS DE CAPITAL 

SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 

T C T A L 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N• 44, DE 1979 

..... 
'D9.5Hl.Hlll,2'1 

c9.5B1 .ao1,n 

1~.900,000,00 

22,460,000,0(' 

37.360,000,0 

A Comissão Dirctora do Senado Federal, no uso de suas atribuições rc· 
simcntais, considerando o disposto no Processo n9 004558 79 O c à vista do cs· 
tubelccido ilf flnt! do artigo 29 do Ato n9 26, de 1979, da Comissão Diretora, 
resolve: 

-Transformar cm cargos do Quadro Permanente do Senado Federal, 
de igual nomcncknura c Referência, nos termos do art. 49 da Lei n9 5.975, de 
1973, os empregos ocupados por Adriano Bezerra de Faria c Carlos Alberto 
Bezerra de Castro, Engenheiros, Classe Especial, Referência 57, do Quadro 
de Pessoal CL T, ficando a Subsecretaria de Pessoal incumbida de proceder às 
alterações cabíveis à execução deste Ato, 

Sala da Comissão Diretora, 12 de setembro de 1979.- Lulz VIana- DI· 
narte Mariz- Lourlval Bapllsta- Gutio MUller- Gabriel Hermes- Ale
xandre Costa. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 30, DE 1979 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais 
c de acordo com o disposto no urt. :ZO,Jctra b, do Ato n• 2, de 1973, da Comi•· 

'' ' . ' .. I I • I"" I • I jo . . . . " . . .... 
OESI'[~AS CORRfNT(S !1111. m .11o1,22 

DESPESAS OE CUSTEIO 1111.1 ~\ ,1!01 .2" 

SIIPERA~!T 22,460,000,00 

T O T A L ~~9.581,801,22 

DESPESAS DE CAPITAL )7,)60.000,00 

INVESTIMENTOS )5,690.000,0 

I'M~SOES fl'WH:EIIIAS \SO,DOO,Oi: 

TRA:ISHRrriCIAS OE CAPITAL 1.520.000,0 

T O T A L 37 ,)60.000,00 

--· 

silo Diretora, c tendo cm vista decisão da mesma Comissão, adotadu cm 12 de 
setembro de 1979, resolve: 

- Admitir, sob o regime jurídíoo da Consolidação das Leis do Trabalho, 
Hcrmuno Mariano de Almeida para exercer o emprego de Artflicc Especiali· 
zado, Classe "b''. Referência 20, da Categoria Funcional- Artífice de Mecâ
nica- Grupo Artesanato, do Quadro de Pessoal CL1', cm vaga decorrente 
do falecimento de Ademir Santiago de Araujo, com lotação na Rcprcscn
t.~.ção do Senado Federal no Rio de Janeiro. 

Senado Federal, 12 de setembro de 1979- Senador Lulz VIana, Presi
dente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 31, DE 1979 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais 
c de conformidade com a delegação de competência que lhe foi outorgada 
pdo Ato n9 2, de 1973, du Comissão Diretora, e nos termos do urtigo 333 do 
Regulamento Administrativo do Senado Federal, resolve: 

- Designar Sylvio Pirlto de Curva lho, Técnico legislativo, Classe Espc· 
· cial, Referência Si, para responder pelo expediente da Representação do Se

nado Federal no Rio de Janeiro durante o afastamento da Dirctora, cm gozo 
de férias. 

Senado Federal, 12 de setembro de 1979.- Lulz VIana, Presidente. 

ATAS DE COMISSOES 
COMISSÃO DE FINANÇAS 

17• REUNIÁO, REALIZADA EM 13 DE SETEMBRO DE 1979 
As nove horas c trinta minutos do dia treze de setembro de mil novcn· 

centos c sentcnta c nove, na Sala Ruy Barbosa, presentes os Senhores Senado
res Cunha limu - Presidente, Mendes Canulc, Tancrcdo Neves, Lomanto 
Júnior, Raimundo Parente, Vicente Vuolo, José Surncy, Amurai Peixoto c 
Henrique de Lu Rocque. 

Deixum de comparecer os Senhores Senadores Arnon de Me/lo, Affonso 
Cumargo, Alberto Silva, Amarul Furlan, Jorge Kalume, Jutahy Magalhi\cs, 
Roberto Suturnino, Pedro Simon, Mauro Bencvidcs c Teotónio Vilela. 

Ao constatur u cxistênciu de q11orum regimento!, o Senhor Presidente de· 
cluru :tbcrtos os trubulhos, sendo, nu oportunidade, lidu c uprovudu u utu du 
reunião unterior. 

A seguir, siio upreciudas us seguintes proposições: 
Oficio "S" n• 20(79- Do Sr. l'rereito do Municlpio de Silo Paulo, sol i· 

citundo uutorizuçilo do Senado Federal puru contrutur empréstimo externo 

no valor de USS40,000,000.DD (quarenta milhões de dólares), destinado a 
complcmcntur investimentos das obrus do tramo leste du Linhu Leste-Oeste 
do Metró de São Paulo. 

Relutar: Senador Raimundo Parente 
Parecer: Favorável, nos termos do PRS que apresenta 
Conclusão: Concedido Vista ao Senador Tancrcdo Neves 
Projeto de Decreto Legislativo- Aprova as Contas do Excelentíssimo 

Senhor Presidente da República, relativas ao exercício de 1977. 
Relator: Senador Lomunto Júnior 
Parecer: Favorftvel 
Conclusão: Aprovação do parecer 
Projeto de Lei do Senado n• 107(79- Estabelece que a atualrzuçilo de 

tributos nilo podcr{t exceder o índice oficiul du corrcçüo monctl1riu. 
Relator: Scnudor Tuncredo Neves 
Pnreccr: Fuvorúvel 
Conclusilo: Aprovuçilo do purccer 
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Nmla mais huventlo u tratar, encerra-se :1 reunião, luvrando cu, Cúntlillo 

Hippcrtt, Assistente; ad lwc, u presente ata, quc:,lida e aprovai.! a, scrú ussinalla 
pelo Sr. Presitlente. 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES 
15• REUNIAO, REALIZADA EM 12 DE SETEMBRO DE 1979 

As onze horas do dia onze de setembro de mil novecentos c setent:l e nn· 
vc, na Sala Ruy Barbosa, presentes os Senhores Senndores Lomanto Júnior 
- 2~'-Vicc-Prcsidente no e~ercfcio da Presidência, Nelson Carneiro, Aloysio 
Chuvcs, Adcrbal Jurcmu, Amaral Pci:wto, Lcnoir Vargas, José Richa, Leite 
Chuvcs c Mendes Canale, reúne-se a Comissão de Relações E~tcriorcs. 

Deix<.~m de compurc:cer os Senhores Senadores T<.~rso Outra, Saldanh:1 
Der;f.i, Bernardino Vinna, Almir Pinto, Paulo Brossard, Nelson Carneiro, I ta· 
mar Franco c Tancredo Neves. 

Ao constatar a cxisti:ncki de quomm regimental, o Scnhor Presidente de· 
dura ubcrtos os trabulhos, sendo, na oportunidade, lid<.~ c uprovuda a ata du 
reunião :mtcrior. 

A seguir, torna-se: secreta a reunião, a lim de que seja apreciada u Mensa· 
gem nv 124, de 1979, do Sr. Presidente da República, .. submetcndo lJ apro· 
vuç:io do Senado Fellcml a escolha do Sr. Carlos Fred:rico Duarte Gonçal
ves da Rocha, Ministro de Primeira Classe, da Currcira de Diplomata, p<~ru 
exercer a funç:io de Embaixador do Brasil junto à República Argentina (Re· 
lator: Senador Nelson Carneiro). 

Examinada n Mensagem, c:nccrru·se a reunião, lavrando cu, Cândido 
Hippcrtt, Assistente da Comissão, a presente aw, que, lida e aprovada, será 
assinada pelo Sr. Presidente. 
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MESA 

Presidente 

luiz Viana (ARENA- BA) 

1•~vrca-Prealdenta 

Nilo Coelho (ARENA- PE) 

2•· Vlce-Prealdenta 

Dinorte Mori1 (ARENA- RN) 

1 •-Secretário 

Aluondre Costa (ARENA- MA) 

2•-Sacretárlo 

Gabritl Hermes (ARENA- PA) 

COMISSOES 

Diretor: AntOnio Carlos de Nogueira 
Local: A"e•o 11- Terreo 
Telefone~: 223·6244 e225·8505- Romoi1 193 e 257 

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

Chafe: Cãndido HipperH 
Local: Anuo 11- Terreo 
Telefone1 225·8505- Ramais 301 e313 

COMISSÀO OE AGRICULTURA- (CA) 
(7 membro1) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente1 EYelosio Vieira 
Vice·Pr11idenle1 Leite ChaYes 

Tituloret Suplentes 
ARENA 

1. Pouo1 Parlo I. Jutohy Magolhà11 
2. Banedito Canelai 2 .. o\ffonso C amargo 
3. Padro Pedra11ion 3. Joóo Calmon 
4 JOIO lin1 

MOB 
1. Evela1io Vieira 1. Agenor Mario 
2. Leite Chav11 2. Amoral Peixoto 
3. Jo10 Richo 

Aui1tente1 San ia Andrade Peixoto- Ramal 307 
Reunioa11 Quorlol•leirol, 0110100 horo1 
Lacal1 Sala "Ruy 8orb010"- Anuo 11- Romai1621 e 716 

.i' ( 

COMISSAO OE ASSUNTOS REGIONAIS -(CAR) 
{7 membro1) 

COMPOSIÇÀO 

Pr11idenle1 Mend11 Conola 
Vice·Prelidonte' Agenor Maria 

3•-Secretârlo 

louriYal Bopti11a (ARENA- SE) 

Ga1tão MUller (ARENA- MT) 

Suplente• de Secretários 

Jorge Kalume (ARENA - AC) 

Bcmedito Canelas (ARENA - MT) 

Panos POrto (ARENA - SE) 

Titularei Suplent11 
ARENA 

1. Mend11 Canele 1. Raimundo Parente 
2. Jo11 Lin1 2. Alberto Silvo 
3. Eunice Michil" 3. Almir Pinto 
4. Vicente Vuolo 

MOB 
1. EYondro Carreira 1. Marcos Freire 
2. Agenor Mario 2. Humberto Lucena 
3. Mauro BeneYidll 

A11i1tente, Carl01 Guilherme Fonseca- Ramal 676 
Reunià111 Terços·leira1, 01 10100 horo1 
local! Solo "CioYil Bevilocquo"- Anuo 11- Ramal 623 

COMISSÀO OE CONSTITUIÇÀO E JUSTIÇA -(CCJ) 
( 15 membro1) 

COMPOSIÇÀO 

Pr01idente: Henrique de Lo Rocque 
1•·Vice•Pre~identel Aloy1io Chov11 
2•·Vice•Pre~idente, Hugo Ramal 

Titulor11 Suplente1 
ARENA 

1. Henrique de lo Rocque 1. Lenoir Vargo1 
2. Helv1dio Nun11 2. João Colmon 
3. Jo1e Sorney 3. Almir Pinto 
4. Aloy1io ChoYI\ '· Milton Cobrai 
S. Aderbol Juremo S. Bernardino Viana 
6. Mutilo Bodaro 6. Arnon de Mello 
7. Moocyr Dalla 
a. Amoral Furlon 
9. Raimundo Parente 

MOB 
1. Hugo Ramo1 1. Cunho Lima 

2 leite Chav11 2, Toncredo Nev11 
3. LoJaro BorboJo 3. Dirceu Cardo10 
4. Nel1on Carneiro 
S. Paulo Brouard 
6. Franco Montara 

A11i1tente, Maria Heleno 8ueno Brandão- Ramal 305 
Reun'10111 Quorlol•leirol, 01 1 O,OQ horo1 
locol 1 Solo "Ciovi1 6evdacqua"- Anexo 11- Romol623 

Stlembro de 1979 

LIDIRANÇA DA AIINA I DA MAIORIA 

Líder 
Jarbo1 Pauorinho 

Vlce-Liderea 
AIO)'IÍO Chovei 

Josel'lns 
Aderbol Juremo 
lomonto Junior 
Moocyr Oollo 
Murilo Bodaro 

Saldanha Oerri 

LIDIIANÇA DO MDII DA MINORIA 

Lide r 
Paulo Brouard 

Vlce-Líderea 
Henrique Sontillo 
Humberlo Lucena 

Marcai Freire 
Mouro Benevidli 
Orellel Quercio 

Pedro Simon 
Roberto Soturnino 

COMISSÀO 00 DISTRITO FEDERAL -(COF) 
(11 membro1) 

COMPOSIÇAO 

Pre1idente, Jeue Freire 
Vice•Pre1idente: Lotara BorboJa 

Titularei Suplentel 
ARENA 

1. Je11e Freire 1. Jo1e Guiomord 
2. Jo10 Sorn.y 2. Tono Outro 
3. Pouo1 Pór10 3. Bendito Canelas 
4, Saldanha Oer~i 4. Moocyr Oollo 
S. Alfonto Comorgo 
6. Murilo Bodoro 
7, Beneditol Ferreiro 

MOB 
I. Itamar Franco I. Henrique Sonlillo 
2. lozoro BorboJa 2. Roberto Soturnino 
3. Adalberto Seno 3. Gilvan Roc~a 
4. Mouro Benevidn 

Aui1tente1 Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306 
Reunioe1: QuintCII•Ieirol, 01 10100 hora' 
loco h Solo "Ruy Borboto"- Anexo 11- Romoi1 621 e 716 

COMISSÀO OE ECONOMIA- ~CE) 
{11 membro1) 

COMPOSIÇAO 

Pr11idente1 Itamar Franco 
Vice•PrelidenleJ Roberto Soturnino 

Titularei Suplentol 
ARENA 

I. Arnon do Mello I. Hol~idio Nun11 
2. 6ernardmo Viana 2. Alberto Sil~a 
3. Jo11 Lin1 3. Benedito Ferreira .. Jeuo Freire 4. Vicente Vuolo 
l. Milton Cabral 
6. Benedito Canelai 
7, luiz Cavalcante 

MOB 
I. Roberto Soturnino 1. Jo" Richo , Itamar Franco 2. Ore1lol O•lercio 
3, Marca1 Freire 3. Toncrodo Nevll 

• Pedro Simon 
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Auitlenlet Daniel Reit de Souza- Romol67.5 
ReuniOiit Ouartol•leirot, 01 10t30 hora\ 
localt Sala "Ruy Rorbata"- Ane•o 11- Romait 621 e 716 

COMISSAO DE EDUCAÇAO E CULTURA- (CEC) 
(9 membro11) 

COMPOSIÇÃO 

Pretidentet Jaco Calmon 
Vice•Prelidenlet Jutohy Magalhóu 

Titulares Suplantei 
ARENA 

I. Joaa Calman I. Jo11lint 
2. Torta Outra 2. Arnan de Mella 
J. Jutahy Mogalhãe1 J. Jorge Kolume .. Alay1io Choves .. Pedro Pedronion 

5 Aderbol Juremo 
Eunice Michilet 

MOS 
I. Adalberto Seno I. Morcot Freire 
2. Evelatio Vieira 2. Gilvon Racho 
J. Franco Montara 

lmi1ilente: Sonio Andrade Pei•oto- Ramal 307 
RauniOe1i: Ouintat·leirot, at 10:00 horat 
local: Solo "Ciovi1i Ravilocqua"- Anuo IJ- Roma1623 

COMISSÀO DE FINANÇAS- (CF) 
( 17 membrot) 

COMPOSIÇÃO 

Pratidentet Cunho limo 
Vica•Pratidenlet Tanctedo Nev11 

Titularei 

1. Raimundo Parente 
2. Arnan de Mella 
:1. Lomanta JUnior 
4. Affanto Camargo 
5. Vicente Vuola 
6. Alberto Silvo 
7. Amoral Furlan 
8. Jorge Kolume 

•• Jutahy Moli!olhêun 
10. Mende1 Canele 

1, Cunho Limo 
2, Toncredo Neves 
3. Roberto Saturnino 
4. Amoral Pei11oto 
S. Pedro Simon 
6. Mauro Ranevida1 
7. Taotãnio Vilela 

Suplentli 
ARENA 

1. Saldanha Deui 
2. Henrique de La RO(qUI! 
3, Jane Freire 
4. Jote Sorney 
S. Milton Cabral 
6, JoHt Guiomord 

MOS 
1. Paulo Bronard 
2. Marcai Freire 
J. Laroro Rorbotc .. Jote Richo 

Anittenle: Corlo1 Guilherme Fonteco - Ramal 676 
Reuni6ett Ouinlot•leirot, 01 9:30 horo1 
local r Solo "Ciovit Bevilocqua"- Ane•o li- Romol623 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL -ICLSI 
(9 membrot) 

COMPOSIÇÃO 
Pretidenlet Helvidio Nu na~ 

Viu·Punidentet Lenair Vargo1 

1. Lenoir Vorgot 
2. Helvidio Nune1 
3. Jane Freire 
4. Moocyr Dallo 
S. Henrique de La Rocque 
6. Aloytia Chovei 

Suplantei 
ARENA 

I. Jutahy Mogalhóet 
2, Raimundo Parente 
3. Eunice Michilet 
4. Benedito Canelai 

IJI,\Jtl() J)() CO:'\Giti':SSO Nr\CI0:'\,\1. I Sc.;liull 1 

Franca Montara 
Humberto Lu~ena 
Jaitan Barreto 

MOS 
1. Neltan Carneiro 
2. Morcot Freire 

Anillante: Daniel Rait de Souza- Romai67S 
Reunioet: Ouintot•feirot, at 11:00 horat 
local: Sala "Ciov11 Ravi!ocqua"- Anuo 11- Ramal 623 

COMISSAO DE MINAS E ENERGIA- (CME) 
(7 membrot) 

COMPOSIÇÃO 

Pre11idente: Arnon de Mello 
Vice•Pre\idente: Ã.lberto Silva 

Titularei Suplent111 
ARENA 

I. Luiz Cavalcante 1. Affanta Comargo 
2. Milton Cobrai 2. João Calmon 
J. Alberto Silvo J. Julohy Magolhóat .. Arnan de Mallo 

MOS 
I. Dirceu Cordata I. Gilvon Racho 
2. li amor Franco 2. Roberto Soturnino 
J. Henrique Santillo 

Ani\tante: Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramal 306 
Reunióet: Ouortot•fairot, 01 11,00 horat 
Locolt Anuo "B"- Sala ao lodo do Ciab. do Sr. Senador 
Joào Botco - Ramal 484 

COMISSÃO DE REDAÇÀO -(CR} 
(5 membrot) 

COMPOSIÇÃO 

Pretidanlez Dirceu Cordato 
Vice·Pretidenlel Adalberto Seno 

TiTularei Suplont111 
ARENA 

I. Tono Outra 1. Jo6o Colmon 
2. Saldanha Darzi 2. Murilo Bodaro 
J. Mondes Canela 3. Jota Sarney 

MOS 
Dirceu Cordato 1. Hugo Ramal 

2. Adalberto Sena 

Anittenter Mario Therezo Mogolhóet Malta- Ramal 134 
Reunioe\. Ouintot•leirat, 01 12t00 horol 
Local: Sala "Ciovi1 Ravilacquo"- Anuo 11- Romal623 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES -ICRE} 
( 1 S membrot) 

COMPOSIÇÀO 

Prnidenlet Tono Outra 
1'·Vico•Pr11idente, Saldanha Derzi 
2'·Vice•Pralidonte, lamento Junior 

Tilulorll Suplentet 
ARENA 

I. Tono Outro I. Aloytio Chavet 

2. Barnordino Viana 2. Pedro Pedrouian 
J. 'õoldanho Derzi J. Henrique de La Rocque 

• Lamento Junior 4. Jo1e Ciuiomard 
5. Mend11 Canela 5 Luiz Cavalcante 
6. Aderbal Juremo 6. 

Almir Pinto 
B. lenoir Vorgot 
9 Jote Sarnay 

Sãb1do IS 4539 

MOS 
I. Paulo Brouord Marcai Freire 

2. Nal1on Carneira 2. Mauro Benav1d11 

J Itamar Franco 3. leite Chove\ .. Jote Richo 
5 Amoral Pei•oto 

Tancredo Neve1 

Anitten1ez Candido Hipperll- Romait 301·313 
ReuniOelo Ouorloi•feirat, 01 11 ,QO horot 
local: Sola "Ruy Rorboto"- Ane•o 11- Romait621 e 716 

COMISSAO DE SAUDE- (CS) 
(7 membrot) 

COMPOSIÇÃO 

Pretidente: Ciilvan Racho 
Vice·Pratiden1a: Hanrique Sontillo 

Titularei Suplantei 
ARENA 

I. Lomonlo Junior I. Saldanha Derzi 
2. Almir Pinto 2. Jorge Kolume 
J. Alberto Silvo J. Ranedito Conelot 

• Jote Guiomard 
MOB 

I. Gilvan Rocha I. Jote Richo 
2. Henrique Sontillo 2. Adalberto Seno 
J. Jaison Barreto 

Aui\ten1e: Carlos Gu•lherme Fon\eco- Ramol676 
Reumon Quintol•leiros, ot10:30 horot 
Local: Sola "Ruy Barbosa"- Ana•o 11- Romoit 621 o 716 

COMISSAO DE SEGURANÇA NACIONJ..L- (CSN) 
(7 membrot) 

COMPOSIÇAO 

Pretidenta, Jorge Kalume 
Vice·Prnidente: Mouro Banevid11 

Titularei SuplenTes 
ARENA 

I. Jorge Kolume I Raimundo Parente 
2. Luiz Cavalcante 2. Amoral Furlan 
J. Murilo Badoro J. Jote Guiomord 
4. Benedilo Ferreiro 

MOS 
I. Mouro Ranovidat I. Cunha Limo 
2. Agenor Mario 2. Joiton Barreto 

Hugo Romo1 

Anittonte1 Carlot Guilherme Fonteco- Ramal 676 
ReuniOett Quortot•leirol, 019,30 horat 
Local: Solo "Ruy Borbota"- Ane•o 11- Romoit 621 e 716 

COMISSÀO DE SERVIÇO PUBLICO CIVIL- (CSPC) 
(7 membrot) 

COMPOSIÇÃO 

Pretidente: Evnndro Carreiro 
Vico•Pretidente: Humberto Lucena 

Tilulorn Suplen111 
ARENA 

1. Raimundo Paran1o I Allon1o C amargo 
2. Henrique da La Rocque 2. Pedro Pedrouion 
3. Bernardino Viana 3. Aderbal Juramo 
4. Alberto Silvo 



1. e .... andro Carreiro 
Humberto Lucena 
LoJoro Borbozo 

MDB 
Ore1te1 Ouercio 

2. E~eloiiO Vieira 

Aui1tente: San ia Andrade Pei•oto- Ramal 307 
Reunioe1: Ouin!OI•Ieirol, 01 9:30 hora\ 
Local: Sala "Ruy Barbo1o"- Anexo 11- Romoi1 62\ e 716 

COMISSÀO OE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS- (CT) 

(7 membro1) 

COMPOSICÀO 

Pre11dente: Benedito Ferreira 
Vice·Pre1idenle: Vicente Vuolo 

Titulare\ 

1. Benedito Ferreira 
Vicente Vualo 
Pedro Pedrouian 

·4. Alfonso C amargo 

1 Evandra Carreira 
2. la lera Borbo1a 

O•o\lt'l Ouerc:a 

ARENA 

Pouo1 Porto 
2. LomantoJunior 
3. Alb11rto Sil~o 

MOB 

1. Leite Cho~e1 
2, Agenor Mario 

Aui1tente: Ranoldo Docheco de Oli~eira- Ramal 306 
Reunioel: Ter~OI·feiral, 01 10:00 haro1 
Local•. Solo "Ruy Borbo10"- Anuo 11- Romo'll621 e 71e. 

SERVIÇO DE CO:HSSÕCS 0 Ut'l.M!ENTES 

Sclt•mbru tlc 1979 

8) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E DE INQU~RITO 

Comin0111 Temparoria1 

Chele: Ruth de SouJO Co11ro 
local· Anuo 11- Terreo 
Telelone: 225·8505- Ramol303 
1) Camiu6e1 Temporor':a1 paro Projetei do Congreua No· 
c:onol 
2) Com•noel Temporarioi paro Aprecio~Oo de Vetai 
3) Camiuae1 (\peciail e delnquerito, e 
4) Caminào MÍIIO do Projeto de Lei Or~omentorin (ort. 90 
do Reg':menta Comum). 

Auiitenllll de Comiuóel: Horoldo Pereira Fernondu - Ro· 
'"'DI 674; Alfeu de Oli~eira- Ramal 674s Cleide Mario 8. F 
Cruz- Ramal 598; Mouro Lope1 d& So- Ramal 310:leila 
lei~o1 Ferro Ca1ta- Ramal 314. 

HO!l!.RIO DAS REUNIÕES DAS C01HSSÕES PCIC-IIINENTES DO SENADO FEDERAL 

110!\A,S TEftÇA s TIL TIS TISSISTENTI': li ORAS QUINTA S1\LAS ASS I ST<:::TE 

c.r. nUY DI>RnOSTI RONTILDO c.r. CL·~VIS DCVIL.~CQU,\ GUllHEIME 
Rornais-621 c 7l6 R.l.rnal - 623 

10:00 09:30 
C .TI. R. CLOVIS B"VIL~CQUTI GUILHERIIE C.S,P.C. RUY MRDOSA SONIA 

Ramal - 623 IlJ..':l•lis .. 62~ e 716 

HOMS QUA~TA S TI L TI S TISSISTENTE C .E,C CLOVIS DEVIL~CQUA SONIA 

RUY BTIRBOSTI Ramal - 623 
09:30 c.s.N. GUILHERME 10:00 

Ramais-621 c 716 RUY B/,RDOSA c.D.F. RONhloDO 

CLOVIS BCVIL~CQUA MARITI Rarnais-621 e 716 
c.c.J. 

Ramal - 623 HELENTI 10:30 c.s. RUY BARBOSA GUILllERHE 10:00 Ram•is-621 e 7l6 
C.A. RUY DTIRBOSA SONITI 

Ramais-621 e 716 ll :00 C,L,S. CLOVIS DEVI~CQUA DANIEL 

RUY BARBOSA Ramal - 623 
lO: 30 C,E, DTINIEL 

Ramais-621 e 7l6 12:00 C.R, CLOVIS BEVIL~CQUA I !AR IA 
Ramal - 623 THEREZA 

C.R.E. RUY BARBOSA CÀNDIDO 
Ramais-621 e 716 

ll:OO 

C.M.E. ANEXO "D" RONJILDO 
Ramal - 464 




